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Tamkó Olga 

könyv és zongorakotta 
 

Gáborjáni 
Szabó Kálmán 

exlibrise 
(fametszet, é. n.) 
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KELETI ROVÁSOK 
 

Burai István grafikái 
17 „kegyes” haikura 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lánghajú fenyők. 

Szemedből máriás csend 
kúszik az égre. 
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Ez a szerelem 
gregoriándallamú 

lélegzetvétel. 
 
 
 
 
 

 
Mint a madárnak 
szárnya ha szótlan, s meghal 
benne a kék tánc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ártatlan testünk 
reggelre behavazott 

kolostorudvar. 
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Sikoltott a hó 
talpunk alatt – ott hagytuk 
benne bűneink. 
 
 
 
 
 

 
Ünnep a szó itt, 

szűz erdőben a tisztás, 
Isten ölelte. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Felmagasodtunk, 
s térdig imádkoztuk már 
esti magányunk. 



 388 

 
 

 
 
 
 

Lomtalanítás: 
haszontalan bűneink 
gazdát cserélnek. 
 
 
 
 
 
 
 

Ember formájú 
lettél a bánatoktól. 

Megszerethető. 

 
 
 
 
 

 
… és hetedik nap 
kínnal küldte a költőt 
földre, keresztre. 
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Csöndbe taszítjuk 
harangtalan tornyunkat, 

majd imádkozunk. 
 
 
 
 
 
 
 
Két fa vigyáz ránk. 
Tükrünk: összeborulnak. 
Gótikus árnyék. 

 
 
 
 
 

 

 
Isten könnyei 

cseppkő-versek a mélyben. 
Orgonaszív hűl. 
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Büszke baromból 
hamvas hit farag újjá. 
Lelket is adhat. 
 
 
 
 
 

 
Hajnali harang 

szólít vissza illatot 
néma sziromhoz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Még csak táncolunk. 
Majd szárnyakat cserélünk 
az angyalokkal. 
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Te Benned bíztunk, 
s az erő galambként szállt. 
Kegyelmes láng volt. 
 
 

 

 
 

FESTETT VERSEK 
 

 
Burai István – háromsoros, 17 szótagos, szigorúan 5–7–5 szótagosztású 
klasszikus japán versformára írt, többnyire meditatív hangulatokra készí-
tett – tusgrafikáinak kiállítása június 23-án, a Múzeumok Éjszakáján 
nyílt meg a Debreceni Református Kollégium Csokonai-szobájában. 
A grafikák alatt a tárlókban a fenti összeállításban közölt 17 haikum ol-

vasható. Ezek a haiku-lapok illusztrálják egyrészt mindkét alkotó keleti 
formákhoz való vonzódását – Burai István személyesen is tanulmányozta 
a japán tusfestő mesterek munkáját, jómagam már az 1990-es évek eleje 
óta alkalmazom a haikut a sűrített életérzések és -hangulatok aforisztikus 
kifejezésére –, másrészt tanúskodnak arról, hogy a japán formák a Kár-
pát-európai létérzés képbe fogalmazására szintén alkalmasak lehetnek. 
A hely szelleméhez igazodva, a haikuk a „kegyes” jelzőt kapták, utalva 

az istenes jellegre. A lapok további érdekessége, hogy Burai István a há-
romsorosakat székely rovásírással írta át, így építette azokat a grafikai 
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kompozíciókba, egy fajta mágikus jelleggel egyszerre idézve fel gyökere-
inket és asszociáltatva a japán írás képi formájára.  
A japán ember számára minden érzelem, hangulat, szellemi tartalom a 

teljességnek egy egyszerű, sokszor láthatatlan, mégis folyamatosan meg-
nyilvánuló része, amelynek pillanatnyi lényegét csupán néhány fontos 
szóval lehet kifejezni. Ez az alapvonás az egész japán művészetben, tár-
gyi, képi vagy gondolati megfogalmazásban érvényes. A vers aktuális 
tartalma találkozik ecsetvonásainak dekoratív és emocionális értékeivel, 
így a haiku alaptermészeténél fogva egyszerre festmény és vers. 
Idomítható ez a karakter az európai irodalom epigrammához vagy afo-

rizmához való vonzódásához, a klasszikus és modern sztoicista látás-
módhoz is, a képzőművészeti ábrázolásban pedig a szecessziós stilizálás-
sal társítható (nem véletlenül köszönhette megszületését az art nouveau 
vagy szecesszió a keleti kultúra újrafelfedezésének), a külső kellékeket 
elhagyó, a képi lényeget kifejező törekvésekkel, illetve a festőgesztus sze-
repének hangsúlyozásával.   
Az idei múzeumi ünnep rendezőelve Kelet és Nyugat találkozása volt. A 

kiállítások azt mutatták be, milyen hatása volt és van a régi japán művé-
szetnek a modern látásmódra, a keleti kultúra hogyan alakította az euró-
pai műveltséget és művészeteket. 
Burai István a grafikákat a Református Kollégium Múzeumának aján-

dékozta, a kézzel írt haikuk pedig a Kézirattár tulajdonába kerültek.  

 
A tusgrafikák és haikuk kamara-

kiállítása szeptember elejéig 
látogatható a Kollégiumban. 

Ezt követően 
Gáborjáni Szabó Kálmán 

itáliai metszeteiből nyílik tárlat.  
 
A további „kelet-nyugati” tárlatok-
ról (benne a Déri Múzeum Zoltai 

Lajos-termében nyílt Távoli fények, 
közelítő színek című összeállításról) 
a folyóirat Múzeumi Kurír rovatá-

ban számolok be részletesebben. 
 
 

Utagawa Toyokumi III (1786–1864) 
fametszetét a Magyar Képzőművészeti 

Egyetem Könyvtára 
adta kölcsön a Szombathelyi Képtár 
által koordinált vándorkiállításra  
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KÉPEKBE ÍRVA A „NEMZET LELKE” 
 

150 éve született Hollósy Simon festőművész 
 

 
Egy debreceni magángyűjtemény-
ben láthattam Hollósy Simon egyik, 
1891 körül készített képét, az ebben 
a korszakban született munkák jel-
lemző szituációját és alakjait bemu-
tató, az impresszionista jegyeket a 
nemzeti romantikus karakterrel öt-
vöző  Udvarlás című festményét. 
Védett műalkotásról van szó (tu-

lajdonosa saját kilétét is védi, annyi 
azonban elmondható, hogy árveré-
sen jutott hozzá), s a féltve őrzött 
kincsek közé tartozik. 

 
Hollósy Simon: Udvarlás (olaj, 1891 k.) 

(Sorsáról annyit tudunk, hogy ez 
a festmény is szerepel a Magyar 
Mesterek Magángyűjteményekben 
című CD-rom anyagában. A művé-
szettörténeti leírások és nyilvántar-
tások arról tanúskodnak, hogy az 
1920-as években Mauthner Zoltán 
tekintélyes gyűjteményében, ezt kö-
vetően pedig ugyancsak Budapes-
ten, Sárkány Ferenc kollekciójában 
volt a kép Huszár és menyecske 
címmel bejegyezve. Van a hátolda-
lon még egy tanúsítvány: 1922-ben 

a biennálé elődjének szá-
mító Velencei Nemzetközi 
Művészeti Kiállítás anya-
gában szerepelt.) 
Kevés alkotás maradt 

fenn Hollósy eme korsza-
kából, amit az 1885-ben 
festett Tengerihántás in-
dított el. Majd a zsánerszi-
tuációt allegorikus keretté 
emelő kocsmai jelenetek 
következtek, az Áldomás 
(1887), a Mulató társaság 
(1888), a Két tűz között 
(1891), illetve talán a leg-
híresebb, az 1893-as Az 
ország bajai. 
Az Udvarlás mintájául 

leginkább a Két tűz között 
című kép helyzete szolgált 
(Németh Lajos Hollósyról 
szóló albumában ennek is 
két változata bukkan fel) 
– a lánynak egyszerre 
udvarol itt egy katona és 
egy pásztorlegény. 
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Azonban nemcsak az alakok, ha-
nem a környezet is a hasonló idejű 
ihletről szól: ugyanez a lány (s az 
ablakban ugyanaz a cserép virág) 
látható az említett kép mellett a Mu-
lató társaság című festményen, s 
még két év múlva is visszaköszönt a 
háttér Az ország bajain. 

 
Hollósy Simon: Két tűz között 
(olaj, 1891) 
 

Lent: 
Hollósy Simon: Mulató társaság 

(olaj, 1885)  

Nézzük meg röviden, hogy mi jel-
lemezte Hollósynak ezt az első 
müncheni korszakát! 
A Mintarajziskolában vendéghall-

gató volt az 1870-es évek közepén 
(ekkor Munkácsyt és bibliai tárgyú 
képeket másolt), majd visszatért 
szülővárosába, Máramarosszigetre.  
Igazi iskolára Münchenben talált, 
ahol 1878-ban iratkozott be az aka-
démiára (megtanulta itt az érzékle-
tes anyagábrázolás, az anatómiai 
hitelesség mellett a pszichikai jel-
lemzést is). 
Hollósy számára a szokásos há-

rom út kínálkozott: az akadémiz-
mus, az anekdotikus zsánerfesté-
szet vagy a francia gyökerű natura-
lizmus. A fiatal művész a natura-
lizmus felé indult, s bár ha fentebb 
nemzeti romantikát és impresszio-
nizmust írtam, értsük úgy: a nem-
zeti zsáner első müncheni éveiben 
keretként szolgált, a korai impresz-
szionista ábrázolási sajátosságok a 
fényhatások optikai és hangulati 
erejével az érzelmi (lélektani) több-
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letet adták, mintegy megelőlegezve 
későbbi korszakainak alapvető ér-
deklődését is.  

 
Hollósy Simon: Olvasó nő (olaj)  

 
Az impresszionizmusból inkább a 

technikai elemeket vette át, a világ 
az ő számára nemcsak benyomás, 
szubjektív idealista befogadás volt, 
hanem „reszkető” emberanyag. Az 
anyagiság szeretete, az emberi lélek 
iránti fogékonyság, az életélmény 
megragadása olyan modern, exp-
resszív töltésű, realista alapú piktú-
rát eredményezett, melyben a tár-
gyi ábrázolásba oltott lélekvilág ki-
fejezése teremti meg azt a feszült-
séget még a zsánerkeretben is, ami 
kifejezetten Hollósy Simon művé-
szetét jellemezte. 
Levegősség, egyszerűség, őszinte 

érzelmesség – Hollósy művészi te-
hetsége, emberséges karaktere mel-

lett ez is vonzotta a hamar köréje 
csoportosuló fiatalokat, szinte ma-
gától alakult ki az a Hollósy-iskola, 
amely néhány év múlva nemzetközi 
hírnévre tett szert. (Tanítványait 
1896-tól nyaranta Nagybányára, 
1902 után Técsőre vitte, létrehozva 
ezzel előbb a nagybányai, majd a té-
csői művésztelepeket.)  
Hollósy naturalizmusában, de a 

zsánereiben sem volt túl sok újdon-
ság, már ami az igazsághoz való 
ragaszkodást, az élet kendőzetlen 
ábrázolását vagy a divatos témák 
választását illeti. Ugyanakkor azon-
nal feltűnik, hogy (Németh Lajos 
fogalmazásával) kerülte a nagyobb 
mozgalmasságot, elvetette a „bútor-
képekre” jellemző (ő nevezte így az 
üres zsánert) csattanós anekdota-
szerűséget, festőként közeledett a 
témájához, nem illusztrálni kívánt 
valamit, hanem elsősorban az ala-
kok pszichikai jellemzésével érzé-
keltette az eseményt. 
A zsánerképek világából tehát az 

is kiemeli műveit, hogy az életkép-
festőknél sokkal érzékenyebb volt 
emberlátása. (Ő maga is érzékeny, 
ösztönös ember volt, akit indulatai 
gyakran elragadtak, de az önmagá-
val való vívódása rendszerint mé-
lyebbről fakadt, mint összetűzései a 
környezetével.) Németh Lajos mo-
nográfiája ezt a korszakot a „mély 
életöröm kifejezésével” jellemzi, s 
ebben ott van Hollósy alapvonása, 
ami a romantikus (nemzeti) zsánert 
ugyanúgy csak eszközként, kifejezé-
si keretként alkalmazza, mint a na-
turális igazságot vagy az impresszi-
onista hangulatot. 
A felszín mögé látva, a modoros-

ságot legyőzi az érzelmek hiteles 
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áradása, az akadémizmus egységes 
látásában a részletek kifejező gaz-
dagságára is figyelt. Ott izzik vász-
nain az életszeretet, irányítja ecset-
jét az életismeret. A „levegő ábrázo-
lása” nem csupán az optikai hatá-
sok miatt fontos, hanem az élet-
hangulat, a megidézett figurák ér-
zelmi kontrasztját erősíti. Anyag-
szerűsége a lelket materializálja, a 
csillogás vagy az árnyék nem felüle-
ti, hanem képpé sűrűsödő valódi 
érzelmi massza. A levegős festés 
tartalmi elmélyüléssel jár, s a mű-
vészettörténet éppen ebből kiindul-
va vizsgálta, hogy a naturalista és 
impresszionista látás összehangolá-
sának nehézsége mögött (Réti Ist-
ván) vajon nem rejlett-e tartalmi 
kérdés is ebben a tépelődésben 
(Németh Lajos), hiszen a festői 
látás mögött mindig a valóságot 
értékelő és értelmező festői világ-
nézet húzódik meg. 
 
Hollósy csak 17 év után, 

1895-ben tért vissza Ma-
gyarországra. Döntésében 
az a felismerés is vezérel-
te, hogy nemzeti művé-
szetet csak hazai környe-
zetben lehet létrehozni. S 
a művészt az is Nagybá-
nyára vezette a millenni-
um évének kampányszerű 
szellemi ösztönzése mel-
lett, hogy magyar tájban 
szerette volna a plein air 
lehetőségeit kipróbálni. 
Sokan sokféle magyará-

zatot adtak arra: miért vált 
külön Hollósy és a többi 
nagybányai festő (Réti, 
Ferenczy, Thorma, Iványi-

Grünwald és mások) útja, miért 
távozott Hollósy 1901-ben, megala-
kítva egy év múlva a nagybányai 
festőiskolát, majd létrehozva a té-
csői művésztelepet. A felsorolt okok 
mindegyike (második feleségének 
hatása, művészi féltékenység, a fes-
tői harcosságról vallott eltérő néze-
tek) együttesen járult hozzá a szakí-
táshoz, ezek azonban áthidalhatók 
lettek volna, ha nincs meg az alap-
vető világszemléleti különbség. A 
nagybányai festők ugyanis (a ma-
gyar vidéki úri középosztályból való 
származásuk miatt is) sokat adtak a 
polgári társadalmi megbecsültség-
re. Hollósy a bohém virtust afféle 
tolsztojánus plebejus-szemlélettel 
ötvözve, nem volt képes sem az em-
beri, sem a művészi behódolásra. 
 

 
Hollósy Simon: A Rákóczi-induló 

utolsó változata 1918-ból 
 



 397 

Az életmű harmadik szakasza Té-
csőhöz, ehhez a magyar–román–
kárpátorosz–zsidó faluhoz köthető. 
A müncheni telek után 1904-től 
kezdődően Técső táji környezetét, 
emberi búját-örömét festette át a 
képekbe. Tanítványok szegődtek 
hozzá a világ minden tájá-
ról (akik a müncheni inst-
rukciókat is igénybe vet-
ték), művészi formanyelve 
letisztult, világossá tette, 
hogy a művészet mindig 
állásfoglalás, értékelés is. 
Órákon keresztül beszél-
gettek nemcsak a művészi 
és etikai kérdésekről egy-
más között, hanem a hét-
köznapi gondokról is a té-
csői parasztokkal. 
A tudatos komponálás-

ban nagy szerepe volt a 
monumentális egyszerű-
ségnek, a formák tömbszerű kezelé-
sének, a súlyosan összefogott szín-
világnak. Tájképeiben és emberáb-
rázolásában a konkrét jelenség vagy 
jellem művészi summájára töreke-
dett. A szintetizáló sűrítés – és eb-
ben a folyamatban a befejezettségre 
törekvés hiábavalósága – figyelhető 
meg a Rákóczi-indulóban is. Az 
allegorikus néphimnusz első vázla-
ta már 1895 őszén feltűnt münche-
ni műtermében, s minden újabb 
változat a művész belső küzdelmé-
nek egy-egy állomása lett. 
Hollósy az első nagyméretű váz-

latot megsemmisítette (amint tette 
ezt több variánssal, illetve számos 
képét évekig készítette, újra és újra 
átfestve azokat). A tömegritmus és 
a forma által sugallt érzéki indulat-
ba eszmét is próbált sűríteni, túl-
lépve a történelmi kép epikus jelle-

gén, illusztráció helyett valóságala-
kító, tettre késztető művet kívánva 
létrehozni. Saját korára is reflektált 
egyben: a técsői változatokon már 
megjelentek a plebejus és proletár, 
a paraszt- és munkásalakok is  
 

 
Hollósy Simon: Falusi udvar szekérrel 

(olaj, 1912) 
 
Németh Lajos az egyik legszebb 

técsői képének tartja a Falusi ud-
var szekérrel című festményt. A 
realista szemléletű plein air ábrázo-
lás hangulati sugallatára hívja fel a 
figyelmet. Álljon itt rövid bemuta-
tása: „Kisablakos ház, deszkakerítés, 
mögötte házak sora, kukoricás és 
ritmusos sziluettű dombsor. Az ud-
varon egy öreg parasztszekér – egy-
szerűen, néhány erőteljes ecsetvo-
nással festve. Szinte él ez a szekér, a 
festő-varázsló életre keltette, s a ko-
pott falusi szekér mint önálló, zárt 
szubsztancia uralkodik birodalmá-
ban, a sivár kis paraszti udvaron. A 
népművészet és az eposzok tárgyai-
nak az életformát sugárzó konkrét-
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sága ötlik az ember szemébe a pa-
raszti életet szinte perzselő életsze-
rűséggel sugalló szekér láttán.” 
Hollósy Simon a provinciákon al-

kotta legnagyobb műveit, a técsői 
házakat, parasztokat, a Petőfi- vagy 
Kiss József-illusztrációkat, a még a 

század utolsó éveiben elkezdett, ám 
soha be nem fejezett, változataiban 
mégis teljes egész Rákóczi-indulót, 
s nagyrészt az ő életművének is kö-
szönhető, hogy a magyar festészet 
megtalálta a provincializmusból ki-
vezető utat.      

 
 
 

„BELÜLRŐL JÖVŐ SZUGGESZTÍV ERŐ” 
 

Holló László naplófeljegyzései mesteréről, Hollósy Simonról 
 
 
Holló László a fővárosi Mintarajz-
iskola befejezése után – az özvegy 
Kalmár Józsefné által tett alapít-
vány ösztöndíjának köszönhetően – 
több évet tölthetett külföldön ta-
nulmányúton. 1909 őszén Hollósy 
Simonhoz ment Münchenbe. 

 
Holló László: Técsői parasztgazda 
(olaj, 1910–11) 

A nyarakat a técsői telepen töltöt-
te a nemzetközi festőtársaság (nagy 
részük magyar, orosz és lengyel 
volt, általában harmincan, nyáron 
még többen dolgoztak itt), majd 
újabb két év párizsi művészi építke-
zést követően is tagja volt a nyári 
telepeknek a válogatott garnitúrá-
val együtt, egészen az első világhá-
ború kitöréséig. 
Hollósy elsősorban látni és érez-

ni, az érzés láttatására kívánta meg-
tanítani az ifjakat, azt pedig már az 
egyéniségre és a technikai tudásra 
bízta, hogy milyen stílusban fejezik 
ki a festői tartalmakat. 
Hamarosan Holló László is nyil-

vánosság elé léphetett – a Könyves 
Kálmán Kiadó Szalonjában 1910-
ben rendeztek csoporttárlatot. A 
kritikák szerint itt kiállított munká-
inak legjobbja egyszerre volt „még 
Hollósy – s már Holló is”. 
A mester tanításaira mindig job-

ban (s a tanulságokat művészetébe 
építve) emlékezett, mint az akadé-
miai szabályokra, Hollósy értékelé-
sére vissza-visszatért, habár ennek 
írásos dokumentumait csak 1929-
ből találjuk. Ekkor vezetett napló-
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jában Holló László saját művészi 
küzdelmeivel is foglalkozott, a ka-
pott ösztön, a megszerzett tudás 
mellett az önkritika szükségességé-
re helyezve nagyobb hangsúlyt. 

 
Holló László: Modell a műteremben 

(olaj, 1912 – München) 
 
Holló talán túlságosan is aláve-

tette magát annak az önkritikának, 
amit a tudás és az ösztön mellett a 
művészet legfontosabb kellékének 
tartott. 1929. december 26-án írott 
jegyzetében olvashatunk Hollósy 
művészetéről. Úgy gondolta, meg-
érett arra, hogy értékelést mondjon 
róla, s ez az értékelés ugyanúgy 
része lett saját számvetésének, mint 
a törvényszerűen megtalált párhu-
zam Beethovennel és Rembrandt-
tal, mint kételyei a debreceni létet 
illetően, mint a munka fázisainak 
dokumentálása vagy mint a tervek 

és az álmok, a művészi célok papír-
ra vetése. Értékelt és számokért, de 
továbbra is a legnagyobbak között 
emlegette egykori mesterét. Alább a 
Hollósy Simonra vonatkozó napló-
részletet közlöm: 
 
„Vissza kell térnem, hogy Holló-

syt hogyan értem, s miért kell a 
legelsők között említenem. Mert 
hogy ott van a helye, az bizonyos, 
bár a tények nem ezt bizonyítják. 
Miért? Mert az, ami az ő szemé-

ben lebegett, s amit ő akart: az 
megvalósíthatatlan volt, van és 
lesz mindenkoron. Oda Leonardo, 
Rembrandt, Greco tudott eljutni, 
tudniillik a belülről jövő szuggesztív 
erőt akarta emberfeletti módon 
szuggerálni Hollósy is. 
 

 
Holló László: Juliska 

(olaj, 1910–11 – Técső) 



 400 

S ebben olyan mélyen akart szán-
tani, hogy fel kellett égnie. El kellett 
vesznie benne, mert önbizalmát 
vesztve, bele kellett szédülni az 
örökkévaló űrbe, a folytonos ön-
megelégedetlenségével – ez persze 
az igazi művésznél mindig megvan, 
de nem az öngyilkosságig menően. 
Mert mint például Hollósy meg-

csinálta azt, hogy egy tavasszal el-
kezdett tájképén (Técsőn 1916-ban) 
dolgozott egészen őszig, majd, fél-
retette, hogy azt majd befejezi 1917 
tavaszán. Holott az a kép, minden 
egyes alkalommal, valahányszor 
dolgozott rajta: kész, befejezett, to-
vább nem vihető (abban az érte-
lemben, amint ő megfogta s megje-
lenítette) végtelen finom, egy darab 
élő hangulat, természet volt. Egy 
jottával sem vitte tovább azt a ké-
pet, ha még öt éven át is dolgozott 
volna rajta. 
Szerintem neki egyet lépnie kellett 

volna, s ha ezt a lépést meg tudta 
volna tenni, nem ragadt volna ben-
ne a sárban  – gondolom, ahonnan 
ő mindig menekülni akart, hisz 
ezért volt az a titáni belső küzdelme, 
s ekkor oda emelné át a műtörténe-
lem, ahová tényleg való: a legelsők 
közé. Kevesen látják és tudják ezt, 
azért kellett ezzel, s még többet is 
kell foglalkoznom vele. 
Ő a festőiséget számításon kívül 

hagyta, pedig ez nagy támaszul 
szolgál, mert végső eredményképp 
csak eljut az ember minden lehető 
legmagasabbra, amennyire csak az 
embert belső értéke emelheti, addig, 
amennyire megérdemli s ahova va-
ló. Ezt forszírozni erővel nem lehet. 
Mert jön a spekuláció, filozófia stb., 
s megbillenhet a lelki egyensúly. 

Bízzunk mindent a tudásra, az 
ösztönre s az önkritikára. Ez a há-
rom elvégzi a magáét. (Már ahol 
van elvégezni valója.) A belső ösz-
tön az első kellék. Ha nincs meg a 
belső kényszer, ami késztet a mun-
kára, menjünk el kapálni. Mert a 
tudást meg lehet szerezni, meg is 
kell okvetlenül mint eszközt, de nem 
mint célt. 
Erre annál nagyobb szüksége 

van valakinek, minél tehetségesebb, 
viszont annál nehezebb is, nemcsak 
mert terhet ró rá, mert belülről 
folyton birkózik a kettő, sőt, nagy 
háborúkat vívnak egymással: te-
hetség (én ösztönt értek alatta) és a 
tudás. A tehetség (az ösztön) folyton 
alkotni akar, de az anyag, a felké-
születlenség, az eszköz köti, nincs a 
kezében, visszalöki, hátrafelé. 
 

 

 
Holló László: Idős gazda karosszékben 

(olaj, 1911 – Técső) 
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Borzasztó csaták ezek!!! Lelkierő, 
energia és lemondás minden világi 
örömökről. Küzdelem és küzdelem 
sokszor a legnagyobb kétségbeesé-
sig. Aszkétaság s önsanyargatás 
árán jut el az ember pillanatnyi 
örömökhöz egy-egy munkájánál, 
hogy a másik percben újból elölről 
kezdődhessen a bál. A meg nem ér-
tés és mellőzés is mint finom gyü-
mölcskék teremnek dögével ráadás 
gyanánt. 
Az előbb említettem, hogy nem 

szabad forszírozni a dolgot. Igen is 
kell, de csak ameddig a húr feszül, s 
itt a vicc: tudni kell, meddig feszít-
hető a pattanásig. Itt kell az önkri-
tika, ki mit bír: tudni kell, hol van 
az ember, mert különben a húr 
pattan.” 

Robusztus, nagy magyar piktor-
ként írt róla Ady Endre rövid nekro-
lógjában 1918 májusában a Nyugat 
hasábjain. 
A költő szerint Hollósy nehezen 

tudott mit kezdeni „magyarul föl-
szabadult” lényével. Holló az emberi 
belső emberfeletti szuggerálásáról 
beszélt, Ady a kiemelkedő magyar 
géniusz bánatos nagyságáról. Holló 
szerint a titáni belső küzdelemben 
csak egyet kellett volna tovább lép-
nie, Ady az „öreg sas” hasonlattal 
élve azt mondta: a nagyon magasat 
nem tudta beszárnyalni. 
A „húr pattant” – talán azért, mert 

Hollósy Simon nem ismerte fel, 
hogy az önmagával való elégedetlen-
ség nem azonos a teremtésre készte-
tő önkritikával. 

 
 
 

MÜNCHEN – PÁRIZS – TÉCSŐ 
 

Adalékok Holló László fiatalkori képeihez 
 
 

Holló László főiskolás évek alatt 
készített munkái nagyrészt elpusz-
tultak Debrecen 1944-es ostroma-
kor – a németek és a szovjetek egy-
aránt a stratégiailag kiváló helyen 
álló Hrabéczy-villát nézték ki főha-
diszállásnak a Tócóskertben. Mün-
cheni, párizsi és técsői tanulmány-
éveiből azonban a Holló László mű-
vészi hagyatékát gondozó Ujváry 
Zoltán közlése szerint (ha a karton 
mindkét oldalára festett munkáit 
számoljuk) jelenleg összesen het-
ven alkotást ismerünk. 
(A professzor 15 reprodukciót kö-
zölt ezekből az ösztöndíjas évek 
termését reprezentáló kisded al-

bumban 2002-ben,  valamint 16 
munka szerepelt a művész születé-
sének 120. évfordulójára az idén 
megjelent festményalbumban. Eb-
ben egyébként egy főiskolás olaj-
képét is megtaláljuk 1907-ből, Vég-
vári Lajos 1990-es monográfiájának 
képanyaggal újraszerkesztett, szin-
tén az évfordulóra megjelent kiadá-
sában pedig a művész édesapjáról 
1908-ban készített ceruzarajza is 
szerepel. Ha az ismétlődéseket nem 
számítjuk, a korszak Holló-alkotá-
sainak – s itt csupán a festmények-
ről beszélünk – mintegy harmada 
megjelent nyomtatott reprodukciók 
formájában.) 



 402 

A Holló László életéről szóló, 
2002-ben megjelent regényemben, 
a rendelkezésre álló dokumentu-
mokat feldolgozva, külön fejezet-
ben foglalkoztam ezeknek az esz-
tendőknek az eseményeivel, művé-
szi kérdéseivel, s az említett kismé-
retű album előszavában Ujváry pro-
fesszor is közreadta az ide vonatko-
zó dokumentumrészleteket. 

 
Holló László ceruzarajza 1908-ból  
édesapjáról 
 
Holló László édesanyját már kis-

gyerek korában elveszítette, s a fő-
iskolai diploma átvétele előtt édes-
apja is meghalt 1909. március 15-
én. Egész életét befolyásoló jótéte-
mény érte azonban az ugyancsak 
ekkor elhunyt módos kiskunfélegy-
házi özvegy, Kalmár Józsefné vég-
rendeletileg hagyott alapítványa ré-

vén, melynek 3. pontjában szerepel 
az a négy évre szóló tanulmányi 
ösztöndíj, amit négy kiskunfélegy-
házi születésű tehetséges fiatal kap-
hatott meg, hogy külföldi tanulmá-
nyokat folytathassanak. Az özvegy 
célja az volt ezzel, hogy szülőváro-
sának a jövőben olyan fiai is legye-
nek, akik európai műveltséget sze-
reznek – az ösztöndíj elsősorban 
francia, angol és németországi ta-
nulmányokra vonatkozott –, s így 
Kiskunfélegyháza határain kívül is 
érvényesülhetnek.  
Holló László ösztöndíjas éveinek 

első állomása München volt. Erre 
így emlékezett vissza a művész: 
 
„1909 őszén egy nagy öröm ért. 

Hollósyhoz mehettem Münchenbe. 
München… Nekem az emlékek és a 
szorgalmas munka városa. A nem-
zetközi társaságot Hollósy szigora 
fékezte, nevelte, irányította. Én is 
megkaptam tőle – egész életemre – 
az útravalót. 
A munka folyt szorgalmasan. 

Közben voltak hangversenyek, kiál-
lítások. Vidám baráti összejövetelek 
is elég gyakran, szinte hetenként 
következtek. 
Ízes magyar vacsorák Hollósyék-

nál. (Itt ismerkedtem meg Csont-
váry K. Tivadarral is.) Így tágult 
mindinkább a kiskuntüdő. Romá-
nok, németek, oroszok, lengyelek és 
magyarok alkották azt a baráti 
kört. (Magyarok: Tóth Kálmán, 
Baktay, Toroczkai, Hrabéczy, Val-
leshausen, Blattner stb. Oroszok: a 
művészi heteken Pesten tartózkodó 
Tyihomirov, majd Volkow, Borell, 
Mihajlov, Polenova, Rishowsky len-
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gyel, a svájci Baungerter, Laura 
Löebl, Bächer német stb.) Elteltek 
aztán a németországi évek is.” 

 
Hollósy nyaranta ekkor már ja-

vában Técsőn dolgozott, s Holló 
László szívesen követte ide is, hi-
szen megragadta őt az a kifejezés, 
ahogyan az objektív elemzés helyé-
be a gondolatiság, a dinamikus és 
kontrasztos expresszív hevület, az 
impresszionista módszerekkel meg-
fogalmazott drámai látvány lép. 
 

 
Holló László: Kalapos nő (olaj, 1907) 
 
Végvári Lajos művészettörténeti 

elemzése rámutat, hogy ez a hatás a 
kisszámú, megelőző évekből fenn-
maradt tanulmány, illetve a mün-
cheni és técsői alkotások összeha-
sonlításakor is azonnal szembetű-
nik. Az 1907-ben készült Kalapos 

nő visszafogott színvilága, „érzel-
mes, elegáns és esztétizáló” akadé-
mista megoldása „akár egy szecesz-
sziós látásmódra érzékeny Ferenczy 
-tanítvány műve” lehetne. (Ismer-
jük az 1907-es Ring Etelka című 
festményt is, melyen Szinyei-hatá-
sokat fedezünk fel. A Hollósy mel-
lett készült művek viszont „kemé-
nyek, szálkás-érdes struktúrájukkal 
a stilizációra törnek”, Holló egy idő-
re átvette mesterétől a hosszú ecset-
vonásokkal való alakítást.  
 

 
Holló László: Técsői földműves 

(olaj, 1910–11) 
 
Hollósy stílusa még a következő 

években is vissza-visszatért (igye-
kezett harmonikus egységbe foglal-
ni a plein air-t és a dinamikus felü-
leti struktúrát), de Holló nem köte-
lezte el magát egyik kifejezésmód 
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mellett sem. Közben megismerke-
dett a fauves-ok expresszív foltfes-
tésével, a neósok stílusával – ahogy 
Nagybányán nevezték a Czóbel Béla 
közvetítésével Magyarországon cso-
portosuló „vadak” körét. További 
hatások érték Párizsban, illetve az 
itáliai és spanyol tanulmányutak 
során – 1911–12 nyarán Róma, Fi-
renze, Genova, Verona, Nápoly, 
Messina, Madrid, Toledo, Sevilla 
képtárait látogatta körbe. A stílus-
lehetőségek mellett egyrészt tema-
tikai ötleteket kapott itt, a spanyol 
múzeumok (elsősorban El Greco) 
hatása pedig az úgynevezett manie-
rista korszakában figyelhető meg. 

 
„1911. Párizs. Első utam a Cola-

rossiba vezetett. Sok ismerőst talál-
tam a még számomra ismeretlen, 
idegen városban. Közöttük az orosz 
Polenovát is. Az ő ajánlatára irat-
koztam be az orosz szabadiskolára. 
Kedves, feledhetetlen emberek: né-
metek, angolok, svédek, oroszok, 
magyarok voltak együtt. Idejár Fe-
renczi Béni is. Valóban szabadisko-
la volt ez. Minden korlátozás nélkül. 
A szorgalmas munkához szinte hoz-
zátartozott a sűrűn felbukkanó új és 
régebbi tehetségek megismerése. 
Hol itt, hol ott. Sokszor magán-

gyűjteményekben bukkantunk rá. 
Vagy esetleg a Louvre-ban, ahová 
csaknem vasárnaponként elzarán-
dokoltam, főként a Rembrandt-, 
Greco-, Leonardo-képekhez. De ott 
volt még a többi nagy is. Hogy 
említsek egy párat: Millet, Courbet, 
Monet.” 
 
Másutt arra emlékezett, hogy ma-

gángyűjteményekben is megnézhet-
te a Matisse-képeket, modern kiállí-

tások özönét (köztük az impresszio-
nisták festményeit) láthatta, a nor-
vég követ kastélyában pedig egy 60 
darabos Cézanne-gyűjteménnyel is-
merkedett meg. 
A modern festői térlátás úttörőjé-

nek számító Cézanne kétségtelenül 
hatást gyakorolt Hollóra, Végvári 
szerint a debreceni mester sajátos 
képi rendszere, kompozíciós mód-
szere elképzelhetetlen Cézanne ta-
nulmányozása nélkül, még ha ez a 
hatás nem is konkrétan jelentkezett. 
Holló a térlátás relatív rendszerét 
tanulta meg tőle, ami Koczogh Ákos 
interpretálásában azt jelenti, hogy a 
térszemlélet mikéntje nem a való-
ságból, hanem a művész, illetve a 
néző beállítottságából következik. 

 

 
Holló László: Álló női akt 

(olaj, 1912 – Párizs) 
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Holló László: Ülő női akt 
(olaj, 1912 – Párizs) 
 
Párizsban 1912-ben a „Salon des 

Independents”-ben (a Függetlenek 
Szalonjában) nemzetközi kiállításon 
mutatkozott be három akttanulmá-
nyával. A 120 terem közül a legjobb 
helyre kerültek képei, s ekkor válasz-
tották be az Union Internationale 
des Beaux-Arts et des Lettres tagjai 
közé. A Nemzetközi Képzőművészeti 
és Irodalmi Társaság tagjaként min-
den előzetes zsűrizés nélkül állítha-
tott ki ezután. 
1913-ban megszűnt az ösztöndíja, 

Holló visszatért Kiskunfélegyházára, 
s ismét Hollósy mellett dolgozott. Itt 
érte az első világháború 1914 nya-
rán. A még Münchenben megismert 
festő barátaival (Toroczkai Oszvald-
dal, Blattner Gézával s későbbi sógo-
rával, Hrabéczy Ernővel), hazafelé 
tartva, egy rövid látogatásra szállt le 

a vonatról Debrecenben. Itt is ma-
radt, feleségül vette Hrabéczy An-
nát, s az első világháborús évek fel-
vidéki (Podolin), illetve erdélyi (Ka-
ránsebes) rajztanári munkájától el-
tekintve, itt élt halálig, 1976-ig. 
Ám csak a háborúnak köszönhető, 

hogy nem Párizs lett a második ha-
zája. Persze, nehéz lenne megmon-
dani, hogyan alakult volna sorsa és 
művészete ebben az esetben. Utólag 
van valami törvényszerű a véletlen-
ben: Holló Lászlót egész karaktere 
arra predesztinálta, hogy magyar 
sorsot válasszon, magyar ecsettel 
fesse meg azt, a magyar földdel azo-
nos, szegény emberekkel, a kitaszí-
tottakkal vállaljon közösséget. 
A párizsiakkal Kiskunfélegyházá-

ról is tartotta a kapcsolatot, hívták, 
várták vissza őt. Holló egyévi levele-
zés után adta tudtukra, hogy meg-
szűnt az ösztöndíja, s nincs pénze, 
hogy eleget tegyen a meghívásnak. 
Párizsból aztán azonnal táviratot 
kapott: húsz–harminc fizető növen-
dék várja, lakást és műtermet is ad-
nak neki. (Kivételes zenei képességei 
miatt egyébként korábban orfeu-
mokban is állást kínáltak számára, ő 
azonban festő akart lenni.) 
Holló nem döntött azonnal, csak 

szeptemberre tervezte volna az uta-
zást, előbb még elment Hollósy Si-
monhoz Técsőre. (Közelebb állt hoz-
zá ez a szemléletmód, mint a párizsi 
művészet, amely csupán inspiráció-
kat adhatott neki, Hollósy viszont 
művészi programot is: az emberlé-
lek ismeretét és a szenvedélyt.) Az-
tán bezárultak a lehetőségek.   
 
De vajon nem a szülőföldhöz való 

végtelen vonzódásával magyarázha-
tó-e, hogy az egyre jobban érzékel-
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hető elismerések közepette, párizsi 
tanulmányainak mintegy összegzé-
seként olyan témát festett meg nagy-
méretű képén (150x150 cm), mint a 
Kiskundorozsmai lányok? 
A kék tónusban tartott, az arcokra 

és kezekre eső fénnyel, valamint az 
ellenpólusokat teremtő, a vállkendő 
rojtjain és a hajszalagon vörösbe át-
úszó színekkel hangsúlyozott pa-
rasztszoba Végvári Lajos szerint 
Hollósy kései korszakának színvilá-
gához áll közel. A három női figurá-
ból álló kompozíció „a térfoglalás, a 
tömegelrendezés mesterműve”. A 
figurák plasztikai erejükkel, tekinte-
tükkel kapcsolódnak egymáshoz. 
Végvári megjegyzi, hogy első pil-

lantásra ugyan ez a festmény Fényes 
Adolf korai szolnoki vásznaira emlé-
keztet, „ám azoknál jóval átgondol-
tabb, a naturalizmus esetlegességei-
től mentes látványt kínál. A mélykék 

tónusokba ágyazott színek feszültsé-
ge sajátos dekoratív erőt ad a kép 
alakjainak.” 
Ha semmi mást nem festett volna 

Holló László Párizsban, a dorozsmai 
parasztszoba önmagában is méltán 
kivívhatta volna az elismerést.  
A mű előtanulmányai közé sorol-

hatók a kiscseléd-portrék néven is-
mert tanulmányfejek, melyek a mű-
vész adományaként a félegyházi Kis-
kun Múzeumba kerültek. S kiválóan 
ötvöződik bennük a müncheni port-
rék karakterérzékenysége, valamint 
a técsői parasztférfi- és lányfejek 
lelkiállapotot is tükröző élettelisége. 
Portréin gyakran a kezekkel is jel-

lemzett Holló, s a Kiskundorozsmai 
lányok című festményen is legalább 
olyan fontos szerepet kapnak a rájuk 
eső erős fénnyel plasztikusan ki-
emelt kezek, mint az arcok, vagy 
maga a környezet. 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

 
Holló László: 

Kiskundorozsmai 
lányok 

(olaj, 1913 – Párizs)  
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Kiváló megoldást alkalmazott a 
művész: az enteriőrt megvilágító 
fény forrását csupán a háttérben, a 
komód tetején álló, pasztellesen a 
falba simuló poharak mögött látha-
tó kis tükörrel jelezte. Könnyen a 
parasztzsáner csapdájába eshetett 
volna – egyébként maga a lehető-
ség is bántó, hiszen az egész élet-
műben nem találunk egyetlen üres 
zsánert sem –, azonban már a fiatal 
Holló is ösztöneiből és adottságai-
nál fogva érzékelte, hogy az alakok-
kal benépesített enteriőr csupán 
szituáció, festőformai keret, amit 
valódi érzelmi és gondolati tarta-
lommal kell feltöltenie. 
Paraszti életképeinél később is 

megfigyelhetjük azt, hogy az egész 
kompozíció hangulatát meghatároz-
za a várakozás helyzete. (A legjob-
ban megdöbbentő alkotása ebben a 
sorban az 1931-ben festett, kis mére-
tű, mégis egy fajta sors-monumen-
talitást felmutató Angelus.) A Kis-
kundorozsmai lányoknál szintén a 
várakozással, annak egyszerre áhíta-
tos és örömös, a külső kételyt és 
belső szorongást legyőző szelíd ben-
sőségességével teremtett a művész 
szakrális szituációt. 
Ünnep ez a festmény. Holló nem 

alkalmazott hozzá valamilyen szim-
bólumot vagy tárgyi attribútumot, 
mégis érzékeltetni tudta a hétköz-
napi pillanatokban is aktívan jelen-
lévő szentséget. 
S habár Holló László festészetét 

csak az 1920-as években Budapes-
ten rendezett nagyszabású kiállításai 
tették országosan elismertté, a do-
rozsmai lányok azt bizonyítják, hogy 
már 1913-ra érett, kész művész volt. 
Igaz, a rá jellemző alföldi expresszív 
stílus itt még csak utalásaiban van 

jelen (a témát modulálja a gondolat 
érzékisége, a profán környezetet át-
minősíti a szakrális érzelmi megin-
dultság) – a realista alapú látás ké-
sőbb expresszív látomással ötvöző-
dött, a himnikus líra pedig drámává 
fokozódott. 
  

 
GRAFIKAI ADOMÁNY 

A SZOLNOKI 
DAMJANICH JÁNOS MÚZEUMNAK 

 
Holló László művészi hagyatékának gon-
dozója a „fogadott unoka”, Ujváry Zoltán 
professzor. A korábbi folyóiratszámok-
ban hírt adtam (s másutt is olvashatunk) 
arról, hogy a művész özvegyével közösen 
vagy annak egyetértésével tett adomá-
nyaival folyamatosan gyarapítja a Kis-
kun Múzeum Holló-anyaga és -archívu-
ma mellett az ő adományával alapított 
putnoki Holló László Galéria gyűjtemé-
nyét is. Számos kisebb munkát és grafi-
kát helyez el közgyűjteményekben, s az 
általa gondozott, Holló László művésze-
tével foglalkozó kiadványok sorából ki-
emelkedik az a négy album (Végvári La-
jos monográfiájának újrakiadása, Holló 
krematóriumi freskóinak és festett üveg-
ablakainak, 120 aktgrafikájának és 120 
festményének albuma), melyet az évfor-
dulóra jelentetett meg. 
Legutóbb 30–30 (főleg grafikai) művet 
kapott a mátészalkai Szatmári Múzeum, 
a hajdúhadházi Dr. Földi János Könyv-
tár, Emlékház és Galéria, valamint Tisza-
dada község. A legfrissebb ajándékozási 
hír pedig az, hogy Ujváry Zoltán a na-
pokban adta át a szolnoki Damjanich Já-
nos Múzeumnak azt a grafikai kollekciót, 
mely Holló László témavariációit ugyan-
úgy reprezentálja, mint jellemző festő-
gondolati vagy stílusbeli érdeklődését. A 
tervek szerint ősszel állítják ki a grafiká-
kat, melyek részei lesznek a múzeum és 
a képtár gyűjteményének.  
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„AZ ÉRTÉK MINDIG TÚLÉLI A VÁLSÁGOT” 
 

Adalékok a 95 éve született Kiss Tamás irodalomszemléletéhez 
  
 
A címként választott állítással, mely 
szerint az érték mindig túléli a vál-
ságot, Kiss Tamás költő, Debrecen 
város díszpolgára még egy 1995-ös 
karácsonyi interjúban biztatta az 
olvasókat (a beszélgetést az összeál-
lítás részeként újraközlöm). Eredeti 
címe ennek az interjúnak egy nem 
kevésbé útjelölő megállapítás volt: 
A költészet mindig az emberben 
való hitre épül. Bizony, Kiss Tamás 
istenhite mellett ezt az emberhitet 
is egyre időszerűbb mind gyakrab-
ban citálni, s nem csak a három éve 
elhunyt költő közelgő, 95. születés-
napjára (1912. szeptember 5. – Kis-
újszállás) emlékezve. 
Ennek az emlékezésnek rendha-

gyó formáját választottam. Az ötle-
tet a véletlen szolgáltatta: egy ma-
gángyűjteményből jutottam hozzá 
Móricz Zsigmond válogatott iro-
dalmi tanulmányainak kötetéhez, 
mely kiadásától 1982-ig, pontosan 
három évtizeden keresztül Kiss Ta-
más tulajdona volt. (Feldolgozása 
után szeretném visszajuttatni azt a 
családi könyvtárnak, méltó helye a 
Kiss Tamás-emlékház kutató- vagy 
olvasószobájában lesz.) 
Különleges értéke lehet e könyv-

nek, hogy a tanulmányokat a költő 
saját lapszéli jegyzeteivel látta el, 
illetve az aláhúzott szövegrészek is 
azt sugallják a kutatónak, hogy a 
kiemelések szintén hozzásegítenek 
Kiss Tamás móriczi örökségből is 
eredeztethető irodalomszemléleté-
nek értelmezéséhez. A Móricz pél-
dájára történő utalásokat követően 

ezért néhány olyan részletét muta-
tom be az említett széljegyzetek-
nek, amelyek Kiss Tamás világát 
tovább árnyalhatják. Külön is ki-
emelve a sorból Móricz 1905-ben, 
az Urániában megjelent nagyobb 
lélegzetű Csokonai-tanulmányát, 
az Adyról szóló írásokat (az 1909–
1940 közötti időszakból), valamint 
a Shakespeare-kritikákat 1923-ból. 
Tulajdonképpen a műhelymunka 
ötletrögzítő fázisát mutató, sajátos 
Móricz-kommentárok ezek a néha 
csupán aláhúzással kiemelt részle-
tek, néhány szavas, illetve egy-két 
mondatos megjegyzések. A vég-
eredmény, tanulmányokban, élet-
rajzokban és a Csokonai-regény-
ben olvasható. (A költő egyébként 
csak egy regényt írt Csokonairól – 
a Hajnal hasad változtatás nélkül 
benne van a Kedv, remények, Lil-
lák szövegében.)          
 
Kiss Tamás irodalmi érdeklődé-

sében már első kritikusi korszaká-
ban meghatározó helye volt Tóth 
Árpád és Weöres Sándor költésze-
tének, s természetesen példaérté-
keket keresett Arany János, Tom-
pa Mihály, Ady Endre, Nadányi 
Zoltán, Szabó Pál, Sinka István 
életművében, s folyamatosan von-
zotta később József Attila, Veres 
Péter, Darvas József és Németh 
László munkássága, kortársai és 
barátai között pedig Takáts Gyula, 
Jékely Zoltán.  Bakó Endre iroda-
lomtörténész ezekre a vonatkozá-
sokra is kitér a 80. évfordulóra, 



 409 

1992-ben megjelent Kiss Tamás-
monográfiájában, s külön felhívja 
a figyelmet arra, hogy a költő és 
esszéíró két megunhatatlan példa-
képe Csokonai Vitéz Mihály és 
Móricz Zsigmond lett. 
A Móricz-irodalomból kihagyha-

tatlan munkája az Életmű és ifjú-
ság – Móricz Zsigmond kisújszál-
lási évei című, először még 1960-
ban publikált tanulmánya, alig két 
évtized múlva, 1979-ben pedig az 
Így élt… sorozatba Kiss Tamás írta 
meg Móricz Zsigmond életrajzát. 
Bakó Endre értékelése szerint a 
kisújszállási évekről szóló munká-
jára különösen érvényes az a meg-
állapítás, hogy „Kiss Tamás olvas-
mányosan, beszélyszerűen bánik 

témáival, az elragadtatásig fokozza 
értekezéseinek hangnemét, miköz-
ben ábrázol és megelevenít, nem 
feledkezik meg az okadatolásról, az 
analizáló-szintetizáló gondolatmoz-
gás törvényszerűségéről sem.” 
Talán nem sokat tévedünk, ha 

azt mondjuk, itt is jól működött a 
móriczi minta. Elbeszélésmódja a 
novelláéhoz közelít, az írósorsban 
a hely szellemét is kutatja. Az írót 
ért hatások közül meghatározó volt 
a debreceni élményanyag is, meg-
érezve, hogy a város karaktere és 
Móricz lelki alkata egy fajta „szer-
kezeti megfelelést” mutat egymás-
sal. Kiss Tamás nem egyszer éppen 
Móricz példájával illusztrálta a 
debreceni magyarságot. 

Debrecen, „az mezőben 
épült, erős kerítés nélkül 
való város” című esszé-
jének mind a két változa-
tában megfogalmazta: a 
történelmi örökség for-
málta a városkép mellett 
a debreceni embert is. 
Móricz szintén ezt a tör-
ténelem alakította jelle-
get – hiszen „Debrecent 
meg lehet ismerni egy 
két-háromdimenziós vá-
rosmodellben, de a ne-
gyedik dimenziója a tör-
ténelem” –, ezt a mély-
séget kutatta fel számos 
írásában.  
 
 

Kiss Tamás a lombok 
„dolgozószobájában” – 

 Vencsellei István felvétele 
30 évvel ezelőtt, 
1977-ben készült 
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„Egyszer az ócskapiacon járkálva 
figyel fel a debreceni nyelv ki-
mondhatatlan édességére, ahogy a 
portékákat kínálják. Ezeket a sza-
vakat nem kereskedők mondják, 
ezek mind otthonról hozott szavak, 
ez az ő életük stílusa. Még pörölé-
sök is tele van jó ízzel. Móricz itt 
kapja el a magyar lélek legszebb 
vonásait. ’A debreceni lélek valami 
egészen más, mint aminek az iroda-
lomban beállítják: az írók nem 
akarnak tudni egyebet Debrecen-
ből, csak azt, hogy ott nagy a por, 
sok a disznó, és zárkózott a cívis. 
Zárkózott az idegenekkel szemben, 
mert azoktól sok szenvednivalója 
volt világéletében.’ Itt fogalmazza 
meg a debreceni ember néhány 
alapjellemvonását: ’modorában őrzi 
annak az ötszáz esztendőnek az 
erejét, önérzetét, becsületes fölé-
nyességét, amelyet ez a város nagy 
bírák vezetése alatt, mint egy egé-
szen önálló ország élt keresztül.’ 
Valóban így van – tette hozzá az 
angol kiadásra készült 1994-es 
variánsban. – Ezt a várost megis-
merheti jártában-keltében a távoli 
érdeklődő, de igazi mélységét csak 
annak mutatja meg, aki történel-
mét ismeri.” 
Hogy a helyet és időt (az okot és 

az adatot) együtt értelmezze, Kiss 
Tamás feltehetően merített a Mó-
ricz-tanulmányok szelleméből is. 
 
Kiss Tamás (és Móricz) Csokonai-
képéről. Először azt nézzük, ho-
gyan olvasta Kiss Tamás Móricz 
Csokonai Vitéz Mihály halálának 
centenáriumán publikált tanulmá-
nyát, értelmezve egyben az írónak 
azt az elemző logikáját, mely szerint 

Csokonai „erényekből s hibákból 
összeszőtt jellemét” vizsgálja, vé-
gigpillantva a költő életén. 
Kiss Tamás az 1955-ben megje-

lent Hajnal hasad című (Csokonai 
alakját és konfliktusait 1794 tava-
szától 1795 nyaráig, a költő précep-
torságától a kollégiumból való ki-
csapatásáig bemutató) regényéhez 
gyűjtötte az anyagot, s felfigyelt 
arra, hogy Móricz elemzése Csoko-
nai „költői életformája ellentmon-
dásait” hangsúlyozza, habár Móricz 
ezeket az ellentmondásokat nem 
nevesítette, csupán a római szá-
mokkal jelölt tanulmányfejezetek 
alapján lehet elvégezni a csoporto-
sítást. Kiss Tamás az első három 
részt felcímezte (I. – „Bukott diák”; 
II. – „Bukott poéta”; III. – „Bukott 
szerelmes”), orientálva egyben az 
értékelő figyelmet is. Mindenesetre 
ez a „bukottságra” utaló tételsor 
meghatározta a Hajnal hasad alap-
koncepcióját, s Kiss Tamás elgon-
dolását a kritika szintén megalapo-
zottnak tartotta: Csokonai bukása 
tragikus szükségszerűség volt, és a 
gondolati alapvetést erősítették fel 
az írói erények, az atmoszférate-
remtés vagy a drámai sűrítés.   
Több helyen kérdő- vagy egyszer-

re kérdő- és felkiáltójelet láthatunk 
a lapszélen, Kiss Tamás ezekkel „az 
akkori hiányos kutatás tévedéseit” 
jelölte. Ugyanakkor gyakran meg-
erősített, illetve megkérdőjelezett 
egy-egy állítást. Nem látta például 
egyértelműnek, hogy Csokonainak 
1795 nyarán kezdődött önálló költői 
pályája. „Ez így nem igaz” – írta a 
jellemzés mellé, hogy amikor 1796 
novemberében megindult a Diétai 
Magyar Musa, „Csokonai a nagy 
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respektus miatt egészen elfeledke-
zett régi énjéről. Politikai műveltsé-
ge, meggyőződése, igaz, nem volt 
neki. A debreceni kollégium rebellis 
diákszellemében nőtt, de sohasem 
volt eddig szüksége, hogy komolyan 
gondoljon a politikára.” Kiss Tamás 
véleménye szerint ugyanis Csoko-
nai nem „forgatódott ki teljesen 
önmagából”, az életfordulók alap-
természetének más és más vonásait 
erősítették fel. Móriczcal ellentét-
ben nem tartotta Csokonait „ki nem 
fejlődött nagy költőnek”, s néhány 
apróbb életrajzi tévedést, jellemre 
vonatkozó kitételt is korrigált. 
Egyetértett ugyanakkor például 

az olyan megállapításokkal, hogy a 
diétai múzsa-füzetekben megjelent 
37 vers közül alig van olyan, ame-
lyik igazán Csokonai lenne. „Sok 
versben egy-egy sor, egy-egy fordu-
lat az ő egészséges, ötletes friss 
szellemére vall, de az óriási tömeg, 
a hazafias, tömérdeksorú cantaték, 
a ropogó bombasztikus riadalmak; 
mind alkalmi stílus Csokonainál 
csak.” S azzal is egyetértett, hogy 
Csokonait „szerelme tette költővé”, 
„józan” ítéletnek vélte, hogy „ha 
nem is tökéletesek ezek a költemé-
nyek, azért hű bizonysága Csokonai 
sokhúrú szívének (…) Lehet, hogy 
sokszor vékony és kicsi a vers tar-
talma, de emberi érzelmet olvasva 
ki belőlük, mindig finom, tiszta és 
nemes.” Ezt a „szokatlan, édes, új 
hangot” még Petőfi tudta beszéddé 
formálni. S a Lilla-szerelem értéke-
lésénél figyelhetünk fel egy további 
apróságra: Móricz Zsigmond csak a 
szerelem gondtalan első korszakát 
jelölte meg, Kiss Tamás pedig lap-
széli számozással vezette végig a 

kapcsolatuk alakulásának forduló-
pontjait, összesen négyet nevesítve. 
1. Csokonai művei kiadására ké-
szült, hogy jövedelmét biztosítsa; 2. 
hamar elutazott, s lázban hagyta 
hátra a lányt; 3. Lillát csupán a 
költő személyes varázsa tartotta 
fogva, s minél tovább maradt ma-
gára, annál több külső hatás siettet-
te szerelme hervadását; 4. 1798 
márciusában Csokonai büszkén és 
boldogan sietett vissza, s Komá-
romban tompa és hideg közönyös-
ség fogadta: Julianna már egy fiatal 
fakereskedő menyasszonya volt. 
(Csokonai végül az igazi férfiszív 
fájdalmában nemesült tökéletessé.) 
Egyébként azt a kérdést, hogy Lil-

la nem őszinte, csupán „alkalma-
zott” szerelem volt Csokonai szá-
mára, Kiss Tamás az érzékeny da-
lokról írt, A bátortalan szerelmes 
című tanulmányában is felvetette, 
hiszen négy női név is szóba jöhet 
ihletforrásként. Kiss Tamás újabb 
szempontot adott Csokonai szerel-
mi költészetének értelmezéséhez. 
Nem kell ugyanis számon kérni tőle 
Petőfi lírai személyességét, a Lillá-
val való viszony intim pontosságát, 
a lírai modell kétségtelen felismer-
hetőségét. Mert Csokonainál nem 
az érzelem hozta létre az esztéti-
kumot, hanem az esztétikum hite-
lesítette az érzelmet. Idézzük Kiss 
Tamás tanulmányának belső ösz-
szegzését: „Mit von le esztétikai ér-
tékéből e szerelmi lírának, hogy egy 
maréknyi költemény tárgya, eredete 
bizonytalan, ismeretlen? Hogy ez a 
szerelem álom volt, beteljesületlen, 
csodás képzelődés? Csokonainak 
nem is volt szándékában valamiféle 
cselekményes szerelmi történetet – 
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amint ő írja: 'összefüggő kis poétai 
románt' – írni. Sőt azt is hozzáteszi, 
hogy csak 'nagyobb részét’ készítette 
élő személynek, és 'valóságos érzé-
sekkel'. Egyszóval: Csokonai sze-
relmi költészetét – egyáltalán egész 
költészetét – a művészi megalkotás, 
a komponálás fegyelme, hallatlan 
biztonsága, könnyedsége, tudatos-
sága felől lehet igazán szemlélni. Az 
esztétikum az érzések őszinteségé-
nek is mindenkor garanciája.” 
A Csokonaitól kapott szellemi 

örökségről vallotta: „ez a líra ma is 
az első szerelemérzés hatását kelti 
bennem”. Meggyőződéssel állította, 
hogy „felszabadító erejű költészete 
a modern magyar literatúra ősfor-
rása, a magyar géniusz benne talál-
ja meg először identitását”. (Érde-
mes összevetni ezt a képet például a 
vele nagyban rokon, Ady-féle Cso-
konai-vallomásokkal.) 
Bálint Péter Kiss Tamásról az Új 

Forrásban 2005-ben közölt portré-
jában szintén vizsgálta a Csokonai-
párhuzamot – álljon illusztráció-
ként  itt az emlékezés egy részlete: 
„Kiss Tamás, mialatt a Csokonai-

ról írt regényes életrajzában egyfaj-
ta jóvátételt és megkésett igazságot 
kíván szolgáltatni a professzorok és 
városi elöljárók által megszégyení-
tett és földönfutóvá tett költőnek, 
saját arcvonásaiból és természeté-
ből is kölcsönöz a társnak, aki egy-
fajta metamorfózison esik át, s lé-
nyegesen szelídebb és kiegyensú-
lyozottabb annál, mint sejteni vél-
jük, akár némelyik keserű és indu-
latos hangvételű leveleiből, akár 
maliciózus mentegetőzéseiből. Bár 
a tizennyolcadik századot és a ma-
gyar valóságot alaposabban szem-

ügyre véve, ki tudja, milyennek is 
festhető le az ’igazi’ Csokonai arca! 
Úgy tűnik, Kiss Tamás a saját lel-
kéből és jelleméből építkezés mel-
lett, Julow Viktor széles horizontú 
monográfiájából és Németh László 
Csokonairól írt 1927-es esszéjéből 
merít a legtöbbet.” (S mint érzékel-
hető volt, Móricz írása szintén ösz-
tönzőleg hatott.)  
Láttuk fentebb, hogy a költői út, 

szerep, műfajiság és karakter meg-
ítélése is ellentmondásos, ám Kiss 
Tamás figyelme még mélyebbre ha-
tolt, más irányba is terjedt. Ekkor 
ugyanis nemcsak Csokonaival, de 
Móricz életművével is foglalkozott 
(1960-ban jelent meg az 1954-re 
datált nagyobb tanulmánya), így a 
mások művészi sorsát bemutató 
Móricz-tanulmányokban azokat a 
vonatkozásokat is kereste, amelyek 
Móricz pályaképéhez szolgáltathat-
nak valamilyen rejtett adalékokat. 
A Sáraranyra tett utalást vélte 

felfedezni a költő Csokonai alapjel-
lemzésében: erényei a világiroda-
lom legértékesebb lírikusai közé 
emelik, „s elég hibája volt, hogy 
lenn maradjon a szürke tömegben, 
melyből csak egy-egy csillámlással 
válik ki. Olyan formán, mint a föld-
be temetődött arany.” Elgondol-
kodtató továbbá, hogy három olyan 
jegyzet is felfedezhető a „lapszéli 
olvasónaplóban”, melyről Kiss Ta-
más úgy gondolta: Móricz a saját 
problémáira utalt velük, vagy azo-
kat vetítette előre. Olyan kérdések 
fogalmazódnak meg itt, hogy vajon 
az író vagy a költő a maga útján is 
elérheti a sikereket, kivételes hely-
zetéből adódóan; hogy a közönséget 
milyen eszközökkel lehet meghódí-
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tani, fel lehet-e használni a népsze-
rűség keresésére a közéleti szerep-
lést; hogy az alkalmi stílus dicsérni 
való jószándék-e vagy „sajnálni való 
aberráció”. 
Kiss Tamás az Így élt Móricz 

Zsigmond című, az Életem regé-
nyéből kiinduló életrajzban sem 
hallgatta el az író belső ellentmon-
dásait, s miként Bakó Endre utalt 
rá monográfiájában: „meg tudja ér-
teni a belső antinómiákat, melyek 
részben a neveltetés, a társadalmi 
hatások révén keletkeztek, részben 
alkati, pszichológiai gyökerűek”. 

 
Vencsellei István felvétele 
Kiss Tamásról 1977-ből 
 
A megértést elősegítette az alapos 

tárgyi tudás, de az alkati azonosulás 
képessége is. Még Körmendi Lajos-
nak nyilatkozta 1984-ben Kiss Ta-
más egy interjúban, hogy Móricz 
Zsigmond az úgynevezett választott 
mítoszok közé tartozott. „Minden, 

amit róla tudtam, 1930-tól kezdve 
én gyűjtöttem, akár az agyamban, 
akár a noteszomban – mondta. – 
Fölkerestem, megbeszéltettem a ré-
gi embereket... Szerencsére, mert 
aztán elhaltak, eltűntek. Ebből és 
Móricz Zsigmond összes műveiből 
alakult ki az én Móricz-képem.”   
  

Kiss Tamás (és Móricz) Ady End-
re-képéről. A meghatározó olvas-
mányélmények hatása kiemelésre 
érdemes volt Kiss Tamás számára. 
Ilyen élmény volt Móricznál Ady 
Vér és arany című verskötete, egy 
éjjel tízszer olvasta el. Kiss Tamás 
külön alá is húzta megjegyzését 
„Ady felszabadító hatásáról”, mely 
nemcsak „lélekmérgezés” volt, de 
fizikailag is jelentkezett, s a felsza-
badítás elsősorban arra vonatko-
zott, hogy Móricz felismerte: lehet 
és kell a felkavaró érzésekről írni. 
Móricz 1923-as felolvasásának 

emlékező passzusait Kiss Tamás 
gondos filológus módjára a lapszé-
leken évszámokkal is adatolta – 
1899-től 1909-ig az Én mámor-fe-
jedelem című esszé-értekezésének 
Nyugatbeli megjelenéséig. Ekkor 
írta először Móricz: „érzem, mint-
ha az én életemnek ő élte volna azt 
a titkos részét…” „fajtám ő nekem 
a pocsolyás Ér termőföldjéről az 
Idő kovászai közt való vándorlásá-
ig, bélyegesen, csillagosan…” 
Számos aláhúzott rész épült be 

Kiss Tamás Ady-képébe is (például 
a Móricz által ugyancsak allegória-
ként értelmezett Ugar-Magyaror-
szágról), illetve megerősítve látta 
több saját megállapítását általuk. 
Móricz értékelése szerint Ady szá-
mára a vers nem egyszerűen köl-
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temény volt, hanem élet. Kiss Ta-
más a poézis hatalmáról szóló 
esszéjében maga is érintette a köl-
tészet és az élet kapcsolatát, igaz, 
személyesebb árnyalatban. Ő nem 
csupán a költészetre mint életfor-
mára utalt, hanem a versre mint 
olyan létezőre, „aki meg akar való-
sulni, és megkeresi a költőjét, 
hogy testet, formát kapjon, életet 
nyerjen”. Kiss Tamás értelmezésé-
ben tehát nem a költészet maga az 
életforma, hanem a költő a vers 
életének formája.  
Bakó Endre az esszéíró Kiss Ta-

másról készített portréjában hívta 
fel a figyelmet arra, hogy Adyról a 
Hunn, új legenda kapcsán ezt a 
remek megfigyelést tette: „Az ő 
költészete az Új versektől már bont-
hatatlan, egész, amelynek minden 
darabja keményen, egyedien meg-
formált, de az egész lírájára vissza-
érző. Úgy is mondhatnánk: Ady nem 
verseket írt, mindig egész líráját írta. 
Ezért is egy-egy érzés, gondolat, kép, 
motívum egyikből átsüt a másikba. 
Egész poézise felől lehet közeledni 
az egyes Ady-versekhez, s ha kieme-
lünk is közülük, fürtben kívánkozik 
utána a többi. Mert élete, géniusza 
tartja össze. Ez az, amely ‘hódít’, 
amely ‘millió gyökerű’. Nem hiába 
nevezi a költészetét ‘gesztusai’-nak.” 
Íme – állapította meg Bakó –, a 
könyvtárnyi Ady-irodalom ellenére 
is tudott újat mondani. 
Kiss Tamás Ady apropóján szin-

tén foglalkozott a debreceniséggel 
(felfogása körvonalazódott már az 
1975-ben kiadott Árkádiában él-
tünk tanulmányaiban is). A Szabó 
Sándor Géza által összegyűjtött, 
Ady és Debrecen kapcsolatát bemu-

tató anyag kritikájában írta, hogy 
Debrecen kétarcúságát Ady akkor 
érezte meg, amikor „zsíros város”-
nak bélyegezte, ugyanakkor lelke 
másik felével úgy vonzódott a vá-
roshoz mint az „épen maradás” 
lehetőségéhez. A Nagyváraddal való 
összevetésekből kiderül: a szellemi 
intelligenciát illetően a cívisváros-
nak Ady szerint körülbelül félszáz 
éves a szomszédvárhoz viszonyított 
lemaradása. A kritikus hang abból 
adódott, hogy nemcsak idegennek 
érezte magát itt Ady a kudarcok és 
sebek, az asszimilálódás nehézségei 
miatt, hanem úgy sejthette: a város 
uralkodik fölötte, miközben ő ép-
pen fordítva szeretné, s alakítani 
sem tudja annak arcát… 
Jól érzékeltette ezt Kiss Tamás 

kritikájában: „Csakhogy megszeret-
ni Ady számára annyit jelent, mint 
megváltoztatni, meghódítani. Ebben 
a körgalléros, kispénzű, lázas szemű 
volontőrben hallatlan erők készü-
lődnek, álommázsát hord szívén. 
(…) Az ő beilleszkedésének lehetet-
lensége akkor lesz nyilvánvaló, ami-
kor elhagyja a várost. Ő Váraddal 
csak ugratja Debrecent, de már új 
eszményeivel méri.” 
 

Kiss Tamás (és Móricz) Shakes-
peare-képéről. Bár a drámaelmé-
leti vagy színházi kérdésekkel kü-
lön nem foglalkozott, Kiss Tamás 
nagyobb figyelmet szentelt az egy 
csokorban 1923-ban a Nyugatban 
megjelent Shakespeare-tanulmá-
nyoknak. Ennek okát egyrészt az 
elmélyülő Móricz-kutatásokban le-
het keresni. Felismerte: a kritikák 
kulcsot adhatnak Móricz iroda-
lomszemléletének teljesebb értel-
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mezéséhez. S Móricz-vallomások is 
abból a szempontból, hogy az élet 
és az irodalom kapcsolatát faggat-
ják – Móricz kritikája visszatérően 
a színpadi mesterkéltség és az élet-
szerűség, a művészet és a valóság 
viszonyára vonatkozott. 
A Hamlet-kritikában olvasva – 

„Shakespeare-t csak a színpadon s 
a színpad által lehet megérteni” –, 
Kiss Tamás ezt írta a lapszélre: 
„Nem a valóság művészi tükre.” A 
következő lapon pedig összegez is: 
„A Hamlet: nem ábrázoló; elvonó, 
egyetemesítő. Életet sűrítő. Nem 
korfestő – kortalan. Nem országban 
játszódó, hanem lelkekben. Hamlet 
nem dán, nem angol. Én vagyok, Te 
és Ő. Ha kell, több, mint emberi.” 
Móricz a Hamletet rendkívüli tel-

jesítménynek tartotta a saját korá-
ban, 1602-ben. „De azért a Hamlet-
tel nem fejeződött be az irodalom s a 
drámaköltészet, a Hamlet csak egy 
fokozat, amelyen át kell jutni vala-
hová” – írta kritikája végén, utalva 
arra is, hogy Shakespeare művésze-
te nem valamilyen abszolút mérce, 
nem a tökéletesség. Tovább is fo-
kozható, s bár a dráma fejlődésének 
fontos állomása, az emberábrázo-
lás, az irodalmi megformálás to-
vább tökéletesedett Shakespeare 
után. (Kiss Tamás tehát részben 
vitatkozott is Móriczcal, amikor a 
Hamletet „kortalan” és „egyeteme-
sítő” műként értékelte…) 
Móricz annyira fontosnak tartot-

ta az élet ábrázolását a színpadon 
is, hogy ennek jelenlétét, tradíciók-
kal való arányát a ciklus minden 
előadásán lemérte. Kritikai ítéleté-
nek az lett a legfontosabb mércéje, 
hogy a színjátszás hagyományos 

elemei mennyire nyomják el az élet 
közvetlen érvényesülését a színpa-
don. Úgy vélte, hogy a Vízkereszt 
összes alakját ezekből a színpadi 
tradíciókból vette a drámaíró, nem 
pedig az életből. „Nincs az akciónak 
egyetlen mozzanata, nincs az ábrá-
zolásnak egyetlen motívuma, nincs 
a levegőnek egyetlen szippantása, 
ami ne színpad volna” – írta. 
A Hamlet előadása után is azt fo-

galmazta meg, hogy Shakespeare a 
korábbi darabban (az előző esti 
Vízkeresztben) a színpadból csinált 
életet, a Hamletben pedig „az élet-
ből színpadot.” Mindkettő hiányos-
sága azonban, hogy egyetlen pilla-
natra sem lehet elfeledni bennük a 
színpadot. A velencei kalmár kriti-
kájában így fogalmazott, összegezve 
az első három előadás ide vonatko-
zó tanulságait: „A Vízkeresztben a 
színpadi figurák tradícióját szedi 
össze, a Hamletben az élet problé-
máját kényszeríti a színpadra, A 
velencei kalmárban az epika tör-
melékeiből kiszedett, kerekre forga-
tott, csiszolt s kifényesített, de alap-
jában mégis hazug gyöngyökből fon 
színpadi játékot.” 
De a Lear királyt értékelve is az 

életábrázolás és a színpadiasság 
kérdése került középpontba, megál-
lapítva, hogy a tradíciók kritikátlan 
átvételével együtt az eredeti gondo-
latokról is le kellett mondania. A 
Macbeth pedig éppen azért tetszett 
neki jobban, mert „a legegyszerűbb, 
legemberibb, legkevésbé kompli-
kált, még talán a színpad is legke-
vésbé érzik rajta”. Igaz, mint fen-
tebb olvastuk, Móricz elaludt rajta, 
s a harmadik felvonás közben el-
ment a színházból. Kiss Tamás lap-
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széljegyzetben figyelmeztetett arra, 
hogy az utolsó sorokban „irtó éles” 
kritika fogalmazódik meg. 
 

 
Móricz a képzeletbeli drámaíróval 
beszélget, s azt mondja, hogy ezt 
tartja a legjobbnak az utolsó öt da-
rabja közül. „A legegyszerűbb, a 
legigazságosabb...” S hogy Kiss Ta-
más befejezze a móriczi mondatot, 
tovább fokozva a kritika szarkaz-
musát, még odaírta: „Elaludtam 
rajta és otthagytam.” 
A Julius Caesar még jobban hát-

térbe szorítja a színpadot, Móricz 
szerint Shakespeare itt jutott legto-
vább – sokesztendei gyakorlás után 
– a színpad fölötti uralkodásában: 
„itt már valóban élet az élet, s azzá 
játszható” – írta. A III. Richárd 
pedig az egyik legtitokzatosabb vál-
lalkozássá nőtt, mert az életszerű-
ség és a színpadiasság fordított 
arányban áll egymással. „Bámula-
tos ez a darab, amelyből sugárzik, 

mint egy égő fényforrásból az élet 
izzó fénye: ez a legszínpadszerűbb e 
színpadi munkák között.” 
 

 
A Lear királynál számon kérte az 

eredetiséget, de A velencei kalmár-
ban is az élő gondolatot hiányolta, 
amely csupán a színpadra vetítve, a 
lámpák fényében, az előadhatás 
dimenziójában jelenik meg. S itt 
kell találkoznia a mesének és a 
valóságnak – Móricz kifogásolta, 
hogy az átvett mesei motívumot 
nem mélyítette el „a lét gyökerei 
felé”. Vagy ahogyan a Hamlet ap-
ropóján fogalmazott: „a mesét ala-
csonyabb szempontok szerint vá-
lasztja ki”, mert nincsen tudatában 
annak, hogy a „mese kapcsolja 
össze a színpad kis kockavilágát a 
mindenséggel”.  
Kiss Tamás a Lear királyról szó-

ló, a fenti illusztráción látható kriti-
ka mellé – itt újra azt nehezmé-
nyezte Móricz, hogy „Shakespeare-
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nél az élet nem élet: hanem anyag a 
gondolat számára, hogy színpadra 
vetítse” – hosszabb megjegyzést írt, 
utalva egyben A velencei kalmár 
„hazug gyöngyökből” font színpadi 
játékként való minősítésére is. „A 
mű konstrukció dolga – jegyezte 
fel. – El is ítéli mélyen [ti. Móricz], 
mikor a mű alapkérdésévé nő a 
konstrukció. S az élet nem élet, 
hanem valamilyen kitöltő szerepe 
van. Se egy nagy gondolat vagy 
eszme vetülete (…) Sőt színpaddá 
válik vagy kirakattá pláne.” 
Minden a helyén kezelni, nem té-

veszteni össze semmit; életként írni 
az életet művészetté, hogy művészet 
legyen az maga, ahogy élünk, hogy 
az erkölcs hitelesítse esztétikánkat; 
kiállni önmagunk elé, az Isten elé, az 
„árnyékos út” végén is tükörbe néz-
ni, s ha már nem látunk is, mindig a 
Szép Embert látni vissza benne… 

Akár egy ilyen üzenet is (benne a 
tanulság) állhatna itt végül, mert ott 
rejtőzik ez is a Móricz-kommentá-
rokban. Kiss Tamás irodalomszem-
léletében ott van világnézete, hívő 
embersége is. A megértésre való 
törekvés egy hosszú életen keresztül. 
S példája bizonyítja: csak az tud 
megértő lenni másokkal, aki önma-
gával szemben képes a kritikára. 
Mert a bölcsesség mind magasabb 
fokát jelöli parányságunk és esendő-
ségünk mind tisztább felismerése. 
Ahogyan az összegyűjtött költe-

ményeket 1997-ben közreadó Ár-
nyékos út Utolsó versek ciklusának 
Lépcsők című versében olvassuk: 
 

„Legfontosabb, hogy ne tévesszük 
össze: mi sápadt, mi ragyog, 
hisz bölcsek valánk, de azt se tudjuk 
mi az ég, mik a csillagok.” 
    

 
Komiszár János: Református Nagytemplom (akvarell) 
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DEBRECENI ELÉGIA 
 
(Költői játék 
Kiss Tamás soraira, motívumaira 
és versképeire a Kunsági elégia nyomán)   

 
 

Füttyös teredben úgy fürödtem 
a hűvös esti csillagokkal, 
mint árva nyár a part tövén 
szomorkodik magyar dalokkal. 
Csapzott hajam nagy ég cibálta, 
összefútt benne négy szeled, 
vad és szilaj lett az emberöltő: 
a Főnix parázson lépeget. 
 
Mint fürge gyík, játszadozott 
templom előtt az őrködő, 
az éj bokrát átszúrta szemem, 
izzadt a hold, és olvadt a kő. 
Tizenkét tallér – mind arany, 
az út mentén ezt találtam. 
Az árulók is megriadtak 
bugyogó békakurrogásban. 
 
Így sóhajtok magamban én: 
farsangi kulacs az éjszaka, 
szájról-szájra jár, tűnődni rest, 
az igazakhoz nincs szava, 
s az ember mily kopott, szegény! 
Térdét szorítja álla pőrén, 
s ezüstcsengettyűs pálma-álmát 
keresi alvó kutyája szőrén. 
 
Csak föld vagyok, csak víz vagyok, 
amit az isten lelke mozgat, 
s úgy szólok, mintha víz alól 
sikítna fel a cethal-osztag. 
Hamis igék nem vakítanak, 
bár bogárnyi kunyhóm sem maradt, 
szíved alatt ott keresem 
a Napba néző főnixmadarat. 
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Előpironkodott a hajnal 
– Szégyelli tán, hogy magam hagyott? –, 
majd üzen: fészke aranyából 
az égre röpteti a Napot. 
Belőle harapnék én is 
egy lélegzetnyi kék eget, 
de minden négyzetcentijében 
valaki előttem lépeget.  
 
Így, ha itt-ott egy-egy tűz kigyúl, 
a szótlan távolból figyelem, 
s a csöndben összeérő pillák 
gyökeret fonnak szívemen. 
Mily gyáva ez a nyári reggel, 
mily gondtalan, mily esztelen. 
A puszta vajákos porából 
köd szitál a régi kerteken.   
 
Mesék fogytán el-elbolyongok, 
a délibáb így még befogad. 
De hol keressem ott az embert, 
ha eldobta a gerinccsontokat?! 
Visszamennék a templom elé, 
tüdőtágító, füttyös terekhez. 
Megmutatnám szívem parazsát 
– talán a tornyok megszeretnek.  
 

 
 

A VERS AZ EMBER FORMÁJA 
 

Egy újraidézett beszélgetés Kiss Tamással 1995-ből 
 
 

Tíz évvel az alább közölt interjú után 
került kezembe a karcagi Barbaricum 
Könyvműhely 2002-ben, az akkor 90 
éves Kiss Tamást köszöntő kiadványa 
(Tájaink légkörében), melyben a költő 
nyilatkozatai, cikkei, esszéi a tápláló és 
megtartó anyaföld szellemének adtak 
látható testet. 
Kiss Tamás akkor már egy éve el-

ment közülünk, amikor A verseléstől a 

poézisig című, a születésnapi könyv-
ben is közreadott (egyébként az 1990-
ben megjelent Arcok és emlékek ta-
nulmánykötetben szintén publikált) 
ars poétikus esszéjéhez készítettem 
jegyzeteket. Akkor kerestem vissza a 
Hajdú-bihari Naplóban közölt Érték: 
válság és keresés című interjúsoroza-
tom Kiss Tamással felvett beszélgeté-
sét a költészet értékmentő szerepéről. 
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Most is idecsengenek az időből Ta-
más bácsi szavai: „…mert ha verset 
írtam, mindig az otthont kerestem”. S 
verseiben nemcsak otthonra lelt, de 
szűkebb hazáját s a nemzetét is átölel-
te költészete.  Majd két töredék kap-
csolódik össze: „Én, ha a versemet 
hallom, zenét is hallok mellé. Hiszek a 
vers és zene testvériségében, a költé-
szet zenei fogantatásában.” S kicsit 
később: „…én versekben tanultam 
anyanyelvemen beszélni”. 
Talán ezért volt Szép az ember is, 

Kiss Tamás. Legbelsőbb lényege vers-
zenében szólt, s ennek az „anyanyelv-
nek” a szabályai találtak természetes 
rímekre erkölcsös költészetében. Jó-
cselekvések sora lett az élet (érhette 
bármi rossz), ösztönös volt a szépség-
re, jóra való indíttatás, Mint fogalmaz-
ta: „Versíráskor nem annyira gondol-
kozunk, mint inkább cselekszünk”. 
Tudat helyett csak sejtés van, a sejtés 
bizonyosságát pedig a hit adja. Ahogy 
beszélgetésünket is zárta, s amit örök-
ségként nekem is üzen.     
 
– A magánember vagy a költő-e az 

erősebb? E kettőt külön lehet-e vá-
lasztani egyáltalán?  
– Én azt hiszem, hogy a költő lénye-

gében magánember, de a műveiben 
mindenkié lesz. A költészet hozzám 
nőtt már, mint a bőröm, habár lélek-
ben alakított át természetesen. Míg 
tanár voltam, nemigen tudták a tanít-
ványaim, hogy én költő vagyok. Bár a 
Rákosi-időkben egyetlen verset sem 
jelentethettem meg, mert kizártak 
még az írószövetségből is. Később már 
megjelenhettem az Alföldben, de ott is 
ritkán, mert a folyóiratnak szerkesztő-
je voltam. Különben pedig a munkás-
káderekből akartak mindenáron köl-
tőket faragni.  

– Vajon mennyire tudja ma a köl-
tészet a saját erejét érvényesíteni? 
– Nyolc évig tanultam latint, görö-

göt, franciát, angolt és németet, erede-
tiben olvastam az európai költészetet, 
tanultam annak érték- és formavilá-
gát. Ez fontos, mert az érték a formá-
ban van. Nem egy külső, hanem a 
belső, hatékony formában, amikor a 
tartalom kigyúl, vagy borong éppen. 
Sajnos, a mai kor erre nem igazán ér-
zékeny. Mi a forma tiszteletét is meg-
tanultuk. Amikor Weöres Sándorral a 
fővárosban jártunk – ő honoráriumo-
kat vett fel, én verseket adtam le –, a 
Pesti Hírlapnál azt mondta nekem 
Szegi Pál, hogy az egyik verset vissza-
adja, nem jó, mert a hímrímre nő-
rímmel válaszoltam. Ez különleges 
példa volt, de jellemző erre a korra. 
Arról tudták meg a szerkesztők, hogy 
valamirevaló költővel van-e dolguk, 
hogy hogyan használja valaki a for-
mát. Nemrég eljött hozzám egy ötven 
év körül járó, magát poétának tartó 
ember. Elolvastam a szüleményeit, s 
azt mondtam, hogy vagy nincsen füle 
a költészethez, vagy nem is tudja, mi 
az a ritmus. Tudniillik, a versnek nem 
a rím a lelke, hanem a ritmikának va-
lamiféle, a tartalomhoz illő formája. Ő 
azt sem tudta, mi az a jambus. Így 
nem lehet verset írni. Így az erejét sem 
tudja a költészet megmutatni.     
– Ez azonban nemcsak a magukat 

poétáknak vallókra, de a mások által 
ma poétáknak tartottakra is jellemző 
lehet. Van-e valamiféle értékválság a 
költészeten belül is? 
– Bizony, nagy értékválság van. A 

líra, a kísérletezés ma tévutakon jár. A 
forma nem betanult, merev dolog, ha-
nem belső indíttatású és egyben ben-
sőséges is. A világirodalom kiváló 
avantgárd poétája, a francia Apolli-
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naire verse, a Megsebzett galamb és 
szökőkút úgy lett remekmű, hogy egy 
egészen új – valóban szökőkút – képi 
formában írta meg a verset. A forma 
azért is csodálatos, mert azt lehet 
bontani, robbantani, úgy, ahogyan azt 
megkívánja a tartalom. Előbb talán 
ezeket a belső tartalmakat kellene 
megkeresni, aztán pedig kellőképpen 
tisztelni a megkívánt formát.  
– A költészet rendje tehet-e valamit 

egyáltalán az úgynevezett társadalmi 
rendetlenség ellen? 
– A költészet egyik fontos hivatása 

tulajdonképpen az lenne, hogy tegyen 
ellene. Mert előbb van a káosz. A tár-
sadalmi, emberi és erkölcsi káosz. S 
ebből is ered, hogy a költészet, egyálta-
lán az irodalom szanaszét hasadt, szét-
szóródott, és nem tud a saját szabad-
ságával élni. A létrejött mű ugyanis az 
adott kor produktuma, és ennek a 
kornak, a mai embernek, talán ha még 
van is formaérzéke, formája azonban 
nincsen. Az a belső formája nincs meg, 
ami ezt a két-háromezer éves irodal-
mat is megalkotta és tovább éltette. 
Válságról van szó, ám én inkább opti-
mista vagyok. Nem hiszek az ilyen 
válságokban, hiszen voltak is, lesznek 
is még, mindig túléltük, és azt gondo-
lom, túl is fogjuk élni azokat. Mert a 
minőség és az érték azért mindig 
vonzza az igazi költőt és az igaz em-
bert. Én már látni vélem az utat: van 
remény az egységbe forradáshoz.  
– Kosztolányi szerint a gondolko-

zás egy bizonyos fokig azonos a nyelv 
használatával. Ha a nyelv a tagolt 
világ képe, s az irodalmi nyelv ennek 
a valóságnak művészi megjelenítése, 
milyen képet tükröz ma ez a nyelv? 
– A nyelv maga is forma, a legérzé-

kenyebb forma. De igaz, hogy ez is 
romlóban van. Nemcsak a gazdasági 

és társadalmi élet gyors változásai 
miatt, hanem ezért, mert az íróink is 
csűrik-csavarják a nyelvet, tréfálnak, 
viccelnek vele, s ezt teszik a ma divatos 
„nagyok” is. Ez már nem magyar 
nyelv, hanem annak a kicsúfolása, 
csak azért, hogy mondjanak valami 
újat. Csak a meghökkentésre, nem 
pedig az igazi tartalomra koncentrál-
nak. És bár forma a nyelv is, azt min-
dig a tartalom hozza létre. Mivel a mai 
kor nagyon is megkérdőjelezhető em-
berségében és moralitásában is, tulaj-
donképpen nem nagyon csodálkozha-
tunk azon, hogy a nyelv maga is ezt 
követi. Ugyanakkor nagyon jellemző 
úgy a magyar, mint a világirodalomra, 
hogy ma nem terem az ember. A ter-
méketlensége és az impotenciája kö-
vetkeztében találkozhatunk olyan je-
lenségekkel, hogy mára például még a 
Hamletből is szexfilmet csinálnak…    
– Hogyan érvelne a könyvek vé-

delmében, ha valaki azt mondaná – 
mint sokan mondják is –, hogy nin-
csen szükség rájuk? 
– Véleményem szerint korunk való-

jában olvasó kor. Hogy mit olvasnak 
az emberek, az már egészen más kér-
dés. Ha végigmegyek a Piac utcán, 
elkápráztatja a szememet a főleg ide-
gen, amerikai szemét. Keresve sem 
igen lehetne találni közöttük értékes 
magyar művet. Ezt kapkodják az em-
berek, és ezt olvassák. Mit mondjak? 
Az a fontos, hogy olvasnak egyáltalán. 
Abban reménykedek, hogy előbb meg-
tanulnak olvasni, aztán pedig megta-
nulják, megtanulhatják az értékes 
irodalmat is olvasni. Diákkoromban 
nálunk is körbejárt a pad alatt a sok 
amerikai, értéktelen kiadvány. Adták 
nekem is, de bevallom, én már untam 
őket, mert helyettük inkább Jókait és 
Vernét olvastam. Nemsokára, tizenöt 
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évesen, egyik meghatározó élmé-
nyemmé vált Turgenyev Apák és fiúk-
ja. Ez vitt engem Tolsztojhoz, a ma-
gyar irodalomba és a realizmusba 
pedig Móricz Zsigmondon keresztül 
jutottam el. A könyvek, az olvasás 
iránti igény tehát szerintem nem fog 
megszűnni, ám arra figyelmeztetnék 
minden írástudót, hogy az íróknak 
nagyobb felelősséget kellene érezniük. 
Mert a művészet mindig egy fajta, az 
életünket is alapjaiban meghatározó, 
morális erő. Elfogadtatja a mindenna-
pi emberrel is az élet szépségét és 
örömét. Akár még pesszimista szemlé-
letű is lehet egy könyv – a nagy alkotá-
soknak legalább a fele ilyen –, de hoz-
za magával a varázsát, felemeli az 

embert, és az ember azonosulni tud 
velük. Hiszen az, amit olvasok, egyben 
én magam is vagyok.  
– Igaz-e a „hívő ember költő nem 

lehet” üzenete, avagy fordítva kell 
feltennünk a kérdést: lehet-e egyálta-
lán hinni a költészet nélkül?  
– A költészet végső soron az embe-

rekben való hitre épül, és kesergő, 
gyötrődő, istenkereső hit nélkül a léte 
szinte lehetetlenné válik. Megjegyzem, 
hogy József Attilának is harmincnyolc 
istenes verse van. Mindig az építő, a 
jövőt látó és azt formáló emberi hitről 
van szó bennük. Ezt a költészet műve-
li, így az embernek tanítja is azt. Egy-
szer talán megtanítja… 
 

 
 
 
 
SZIKRA DOBBANT, DEBRECEN 
 
(Kiss Tamás emlékének ajánlom) 
 
 
 
Szikra dobbant 
szép erekben, 
felforrósodott a vér. 
 
Csóvaszárnyú 
mély egekben 
Főnix arca naphoz ér. 
 
Síró asszony- 
templomoknak 
bölcs harangja messze hív. 
 
Hűségünknek 
röpte roppan: 
beleszakadna a szív. 
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Madársárkány 
álmot érzett, 
s hozzáremegett a fény. 
 
Fészket rakott 
az erénynek 
ez a titkos égi lény. 
 
Főnix arany 
templomában 
szinte átperzsel a csönd. 
 
Hinni kezdünk 
a csodában, 
s imánk szava szikra gyöngy. 

 
 

Madársóhaj 
esőt ébreszt: 
álmainkra dús köd ül, 
 
s ez az égő 
madárének 
legszebb a lángok közül. 
 
Por takarja 
álmainkat, 
s úsznánk ezüst fellegen. 
 
Főnix szárnya 
Napba ringat – 
látlak innen, Debrecen! 

 
 
 
 
 
 
 

Komiszár János: 
Szikra dobbant, Debrecen 
(akvarell) 
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BESZÉDGYAKORLATOK 
 
 
 

L 
 
 
Lomha lombok lassú 
lengésébe lopják 
lila levelek a lármát. 
 
Látom lebegni lépteit 
a lánynak – leheletnyi 
láng lobog lidércként; 
lelkéig táncolja lassan 
illanó álmát. 
 
Lám, a lámpa éle lankad, 
de látni ám: lágy lenhajában 
lüktető liliom lakik; 
s lucskos szellőben lovak 
lakomáznak lant szavára 
lustán felbukó ledér   
hajnalig. 
 
 
 

SZ 
 
 
Száz szegfű szirmait szórva, 
szerenád szól, 
szerelmesen, szirének színarany 
szárnyán szoknya szögletébe 
száll. 
 
Szegény szavam szomorú, 
szaggatja szél, 
szomjas szeptemberi szérűként 
szalma szakállamból szednék 
szürke szálakat. 
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Én, szamár, ki azt hiszem: 
nem szabja majd szisszenőn szűk 
szipogássá a szót a száj, 
ha szemedben feltűnik egy szikra 
tűznyi szűz, 
szelíd szőlőszem szárú, 
tán csak szikből nőtt szedernyi, 
szánó árnyalat.  
 
 
 

S 
 
 
A sárga sárban semmi serceg. 
Sose fuss a sáncra strázsa 
lenni, sánta herceg! 
 
Sommás a sors, de sűrűn sajgat. 
Sáfránysövényből festett 
sisakod csak síri sallang, 
sámsoni erőd sem segít, 
felsebzett sas vagy. 
 
Sipogó, esendő, megsültél 
saját, sós sugaradban; 
és az ősi juss, selyemfényes 
sárkánysüveged sem ékesít. 
 
Sötét sajkaként csak hallgass, 
sután és ostobán, 
ne siesd sorod, sebed még kiserken. 
 
Lassan majd beesteledsz te is, 
kuksolva isten sámliján. 
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KECSEGI EBÉDEL 
 
 
 

Kecsegi Karcsi karcsú nyelve 
a kicsi szitakötőket cselezi. 
Kacska káka tövéhez csüccsen 
– ebédelni készül Kecsegi. 
 
Incselkednek vele a csipkés, 
szivárványban csillogó szárnyak – 
csiklandós pillecsókkal búcsút 
kacsintanak a csalóka nyárnak.  
 
Levegőt kapkod, csetlik-csuklik, 
nem éri ma Karcsit szerencse. 
Nem csöppen ebédre más, csak 
kankalin-kékes békalencse. 
 
Csipegő hangú torkát nevetik 
katicák, pókok, legyek és bolhák, 
s a kavicsok estig fecsegik: 
hogyan maradt hoppon Kecsegi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tóth Barbara Gréta (3. osztály): Kecsegi ebédel 
(Arany János Gyakorló Általános Iskola; 

felkészítő tanár: dr. Üveges Mária) 
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Leányvári Villő (2. osztály): A tavaszi kert 
(Arany János Gyakorló Általános iskola; 

felkészítő tanár: dr. Üveges Mária) 
 
 
DARÁZS-RITMUS 
 
 
 

Darazsak hoznak 
parazsat a napból; 
harapós nyelven 
felesel a szél. 
 
Kutyaszív dobban, 
füleli a gazdát; 
aranyág rebben, 
kicsi falevél. 
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JÚLIUSI JÁTÉK 
 
Csöppke versek madarakról, 
szívekről és bohócokról 
 
 
 
Elvarázsolt 
 
Bohi Bohóc az én nevem, 
s a két szemem: 
elvarázsolt kastély ablaka. 
 
Be vagyok zárva fejembe, 
s nem jut eszembe 
bű, se báj, csak ennyi: abraka… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hosszú Tamara, 8 éves 
(Bárdos Lajos Általános Iskola, Hajdúszoboszló) 

A Vojtina Bábszínház „Mutatványosok” pályázatának rajza 
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Balogh Barbara, 8 éves 
(Bárdos Lajos Általános Iskola, Hajdúszoboszló) 

A Vojtina Bábszínház „Mutatványosok” pályázatának rajza 
 
 

Talán te segíthetsz nekem. 
Fogd a kezem, 
taníts meg, hogy szoktál nevetni! 
 
Szóljon arról is énekem, 
hogy senki nem 
felejti könnyemet szeretni. 
 
Rajzoljunk együtt szíveket, 
rózsaszíneket, 
táncoltassák meg a szivárványt! 
 
Ha akarod, lehetnék én 
a hős legény. 
S játszd el majd nekem a királylányt! 
 
 
Gyönyörű 
 
Tele van füttyel az erdő, 
közepén csücsül egy felhő. 
A szívem madarat játszik: 
fa ölén csipeget gyöngyöt, 
gyönyörű ágya a pázsit. 
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Táborján Kata (1. osztály). Tündérország 
(Arany János Gyakorló Általános Iskola; 

felkészítő tanár: dr. Üveges Mária) 
 
 
 
Margaréta, tulipán 
 
Napsugár csicsereg, 
sovány felhő pityereg. 
Margaréta, tulipán – 
hát én immár ki legyek? 
 
Tulipán levelén 
bukfencezik le a fény, 
margaréta szárnyakon 
legyőzöm a szelet én. 
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Szoknya pöttye táncol 
 
Masni-felhők lármázzák a reggelt,  
szelet hoztak Óperenciából. 
Pitypangfejű kiscsibék tipegnek, 
szúnyog után kapva kas-fiából. 
 
Egyik felhő ráttöppent a kertre, 
párabőrbe bújtak a virágok, 
s Panni míg a járdafőt seperte, 
kinyíltak a festett tulipánok. 
 
Harmatos még szív-piros ruhájuk, 
tisztán úszik énekük az égen. 
Láncfű virág csodálkozik rájuk, 
sárga gyöngyként cirmos kiscsibéken.  
 
Panni röpköd, szoknya pöttye táncol, 
a felhők már mosolyognak, látja. 
Kertje végén angyalok hajából 
fodrozódik menyasszonyi fátyla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reschofsky Panni (1. osztályos) tollrajza 
(Arany János Gyakorló Általános iskola; 

felkészítő tanár: dr. Üveges Mária) 
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Mesebeli 
 
Éjjel a Holdon jártam, 
hoztam neked holdvirágot. 
 
Szívem fölébe tettem, 
hogy virítsanak az álmok. 
 
Anya tejével öntözd, 
mintha csak éhedet oltod. 
 
Átváltozik majd Nappá, 
ha látja, hogy leszel boldog. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Máté Krisztina, 8 éves: „A varázserejű bohóc” 

(„Igazgyöngy”Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Berettyóújfalu; felkészítő tanár: Pap Orsolya) 

A Vojtina Bábszínház „Mutatványosok” pályázatának rajza 
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A „KÉPÍRÓ BÖLCS” ÖRÖKSÉGE 
 

Tóth Menyhért arcai 
 

 
Tóth Menyhért (1904–1980) ápri-
lisban nyílt kamara-kiállítását há-
rom hónapon keresztül láthatták az 
elfelejtett (saját korában meg nem 
értett és/így mellőzött) festőzsenik 
életműve iránt érdeklődők a Mo-
dem Modern és Kortárs Művészeti 
Központban, ahol mintegy nyolc-
van festményt, grafikát és szobrot 
mutattak be az Antal–Lusztig-gyűj-
temény Tóth Menyhért-anyagából. 

 
Az időszaki bemutatónak koncep-

cionális és kiállítás-történeti előz-
ménye is volt. A „képíró bölcs” má-
gikus festészetével már a művész 
születésének 90. évfordulójára ren-
dezett, az életmű egészére rálátást 
adó 1994-es Kossuth-egyetemi tárla-
ton megismerkedhetett a debreceni 
közönség, köszönhetően a SZTÉLÉ 
Alapítvány közreműködésének (ek-
kor adtak ki egy reprezentatív albu-
mot Tóth Menyhért életéről és mű-
véről, s a kötetet ebből az alkalom-
ból is fellapozhattuk), a kecskeméti 
Tóth Menyhért-gyűjteményből köl-
csönözve a bemutatott munkákat. 
Tavasztól a Modemben egy más 

szempontok alapján végzett váloga-
tás nyomán kaptunk bepillantást az 
életműbe, egyszerre véve figyelembe 
a művészettörténeti hangsúlyokat és 
a magángyűjtői érdeklődést. 
A 20. századi kortárs magyar mű-

vészet páratlan gyűjtői összegzésé-
nek gazdag keresztmetszetét kaptuk 
a 2006-ban megnyílt Modem kiállí-
tási anyagának alapját képező Antal 
Péter-kollekcióból. Tavasztól a nem-
zetközi tekintetben is jelentős élet-
műveket bemutató időszaki tárlatok 
mellett az Antal-gyűjteményben ne-
gyedévente cserélődnek a kamara-
kiállítások, olyan meghatározó alko-
tók oeuvre-jeit emelve ki, akik sajá-
tosan 20. századi magyar sorsukkal, 
művészetükkel jól illeszkednek a 
modern európai törekvésekhez, és a 
gyűjtői figyelem is koncentráltabban 
esett rájuk. 

 
Kisfiú (pasztell) 

  
E sorban Tóth Menyhért volt az 

első. Az összeállítás önmagában is 
életmű-reprezentáció, s bár a gyűj-
tő lehetőségeit korlátozták a köz-
gyűjteményi preferenciák, úgy kap-
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tunk Tóth Menyhértről újabb ár-
nyalatú képet, hogy minden művé-
szi alapjellegzetessége kifejeződött. 
Sőt, a grafikai életmű sokárnyalatú-
sága tovább fokozta a festmények 
mágikus (szür)realizmusának, illet-
ve az ezzel párhuzamosan és ötvöz-
ve jelentkező szimbolikus expresz-
szivitásának erejét, „plasztikus fel-
kiáltójeleket” állítva a képek közé a 
szobrokkal. (Illusztrációink nem 
Antal Péter gyűjteményének képei.) 

 
Asszony kantával (olaj) 

 
Jobbra: Önarckép szamáron (olaj) 

 
(A kiállítás ideje alatt már szem-

léztem az anyagot a Debrecen heti-
lap kritikai rovatában, ezúttal rész-
letesebben ismertetem Tóth Meny-
hért művészetét, néhány további ta-
nulsággal segítve az értelmező to-
vábbgondolást.) 

A kiállítás Tóth Menyhérttől vett 
mottója: „Mi csak nézzük őket, de 
ők látnak bennünket! A szívünk 
közepéig.” Két alapvető karakter-
vonás felé irányíthatja érdeklődé-
sünket az idézet. Hogyan fogalma-
zódik át a látvány (mi a különbség a 
külső és a belső kép, a nézés és a 
látás között), s mennyiben képviseli 
Tóth Menyhért a „szív festészete”, a 
tágabb értelemben vett naiv művé-
szet sajátosságait? 
Mágikus művészetét meghatároz-

za, hogy a látható világ (környezet, 
természeti motívum, tárgy, épület, 
alak, emberi arc) az alkotó ösztöne-
inek és érzelmeinek belső lenyoma-
taként komponálódik képpé, a ha-
sonlóságot pedig nem az adja, hogy 
közelít-e a látvány a külső képhez, 
hanem az, hogy mennyiben tükrözi 
a belső látást. Innen eredeztethető 
a művész azonosító mágiája (mági-
kus realizmusa: valósággá válik a 
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kép, része lesz egy személyessé tett 
kollektív, archaikus mitológiának), 
expresszív szimbolizmusa, melynek 
motivikus eszköztárában az anima–
animus (a férfiban élő női lélek, a 
nőben élő férfi) kettőssége ugyan-
olyan fontos helyet foglal el, mint a 
profán (hétköznapi) tartalmak, ösz-
tönös (szexuális) késztetések naiv 
szakralizálásának szándéka. 

 
Menyasszony (olaj) 
 
Hogy nem tudtak mit kezdeni 

Tóth Menyhért rusztikus kultúrájú, 
mégis megejtően érzékeny művé-
szetével az 1950-es és ’60-as évek-
ben (és később sem), így sorolták őt 
a naivok közé, ami kiválóan beleil-
lett ugyan a miskei földműves-festő 
sztereotípiájába, ám ez a minősítés 
éppen modern géniuszától fosztotta 
meg, a (például) Kondor Béláéhoz 
hasonló „külön-utas” művészi ma-

gányosságában magyar Van Gogh-i 
sorsot követő eredetiségétől. 
Ennek az eredetiségnek egyszerre 

volt formálója a „játékos, groteszk, 
misztikus attitűd”, a rontó és védő 
hatalmak köré épülő, a hétköznapi 
viselkedést is meghatározó lokális 
hiedelemvilág, a tiszta étkű bicsér-
dizmus tiszta csendje (például más-
fél évig némaságot is fogadott). S ez 
a csend vált nála a színek csendjévé 
(„az én színem a fehér” – vallotta), 
az egyvonalas rajzok vagy a kerek 
emberformák teljességévé. Ezért le-
het „a képíró bölcs” fragmentumos 
gyűjteményének (s akár egyetlen 
képének is) a címe: „Minden”. 
Tóth Menyhért sokáig akart élni, 

ám nem nevezhető ez afféle intel-
lektuális tudatosságnak, jellemzőbb 
volt rá a kísérletezés, illetve a naiv 
filozófiával egybekapcsolódó ter-
mészeti morál. Turai G. Kamil „ha-
giografikus művészetfilozófiai szo-
cioesszéjében” a vallomások között 
olvassuk: „Egyszer nyolc napig nem 
evett. Ki akarta próbálni az éhha-
lált.” Misztikus filozófusokhoz ha-
sonlóan gondolta úgy, hogy a testi 
szenvedések vezetnek a szellemi 
megpróbáltatásokhoz is, illetve így 
lehet a lét körforgását közvetlenül 
megtapasztalni. 
S a „szinte állati tisztaság és egy-

szerűség” volt a fizikai alapja képe-
inek is. Ebben a tisztaságban a vá-
rakozás kapta a főszerepet. Aktív 
életformájának nagy része is vára-
kozás volt, „kegyelmi állapot”, hi-
szen a földművelés nagyobbik fele 
várakozás és reménykedés. Így a 
parasztember „Isten állandó jelen-
létében él”. Talán ez a magyarázata 
képei másik alapvonásának, a lát-
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szólagos befejezetlenségnek s az ez-
zel éppen ellentétesen ható, körbe-
gondolt mozdulat-kifejezésnek. Egy-
egy mozdulat lendületét továbbvit-
te, így a cselekvő ember környezete 
is a gesztus vitalitásával fűtött. 

 
Hegedűs (olaj) 
 
Nem kis feszültséget eredményez, 

hogy az ösztönös lendület teoreti-
kus válaszokat hív elő a nézőből, 
miközben a teóriáknak szinte min-
den esetben ösztönös a gyökere. 
Tóth Menyhért képei a zsigereinkig 
hatnak, egyszerre érzünk harmóni-
át és zűrzavart, rendet és zaklatott-
ságot. Nyilvánvaló, hogy magyará-
zatra (magunkat magyarázkodásra) 
kényszerülünk: a kultikusban kell 
megérteni a kultúrát. 
S mint minden kultúrának, Tóth 

Menyhért festészetének is különbö-
ző, ám egymással szervesen össze-
függő szintjei vannak. Nevezhetjük 
ezeket a szinteket olyan korszakok-

nak, melyek vezérelemei, meghatá-
rozó attitűdjei más időszakokban is 
visszatérnek. Pap Gábor, Bánszky 
Pál vagy a többi monográfus (Zsel-
lér Jenő, B. Supka Magdolna, Sü-
megi György) a művész saját kor-
szakolási javaslatából indul ki. E 
szerint 1930–45 között allegorikus, 
1958-ig expresszív realista, 1974-ig 
szimbolikus-mitologikus, ezt köve-
tően pedig „fehér” korszakai voltak. 
Bánszky egyébként az allegorikus 

kifejezést a „próféciálás” korának 
nevezi, a szimbolikus-mitologikus 
egységet pedig az „örvendező” jel-
zővel látja el. Talán közelebb áll ez a 
szóárnyalat Tóth Menyhért művé-
szetéhez is, hiszen (Pap Gábor je-
lentésszintjei alapján) az életképi, a 
téridő- és a képírási jelentés egy-
másra hatásában a profetikus festői 
viselkedés kapja a főszerepet, sőt, 
ez árnyalja egyénivé az expresszív 
realista és a szimbolikus egységeket 
is, míg az örvendező karakter a 
misztikus szinten törvényszerűen 
feszül a szenvedő jelleghez. 
Szenvedés és örvendezés, mági-

kus prófécia, a látomásosban rejlő 
szürrealizmus, a már-már népmű-
vészeti képírás mindegyike tele van 
érzelmi és hangulati hullámzások-
kal. Hogy Tóth Menyhért művét 
elhelyezzük, segítségül hívjuk hát a 
teóriát (afféle művészi hitmagyará-
zatot), ami már a stílus- vagy kor-
szak-meghatározásokban is testet 
ölt. Másrészt teóriát szül az a tény 
is, hogy a népi (mágikus, szakrális) 
gyökerek modern képzőművészeti 
sarjadásában a képírás (népművé-
szeti) automatizmusai már nem 
működnek, életképi azonossága vi-
szont megmarad, nem beszélve a 
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népművészet téridő rendjéről, mely 
párhuzamba állítható Tóth Meny-
hért művészetének arányrendsze-
rével, folyamatszerűségével, moz-
gásritmusainak stilizálásban betöl-
tött szerepével (leginkább a rajzok-
ban fedezhető fel ez a rokonság), 
illetve a több szinten is érvényes 
pozitív–negatív egyenértékűséggel. 
Nem mondjuk tehát, hogy Tóth 

Menyhért népművészeti formakin-
cset vagy kifejezésmódot alkalma-
zott volna, csupán a népi kultúra 
folklórban és tárgyalkotásban meg-
nyilvánuló mechanizmusai működ-
tek nála a képzőművészetben.  Pap 
Gábor is a legizgalmasabb kérdések 
egyikének tartja a láthatóság és az 
ábrázolhatóság kapcsolatát – erre 
magam is utaltam a dolgozat elején, 
a láthatóvá tétel azonosító mágikus 
szerepét illetően. 

 
Gondolkodó (olaj) 

 
Együtt (ceruzarajz) 

 
A művészettörténész a gondolat 

és a beszéd (beleértve a kezek vagy 
a szemek „beszédét” is) képi megje-
lenítésének lehetőségeire gondolt, 
rokonpéldákat hozva fel a népi mű-
veltség folyamatszerű ábrázolásá-
ból. Kritikusai megjegyezték, hogy 
a folyamat nála mindig összekap-
csolódott az állapottal. Ha a növé-
nyi motívum a folyamatra, az állati 
az állapotra utal, ezen a szinten is 
teljes a szintetizáló szándék, kifeje-
zésében és szimbólumalkotásában 
eltörölve a növény, állat és ember 
közötti különbséget. 
Tóth Menyhért vallomásai között 

találunk olyat, mely arra utal, hogy 
a látvánnyal sokszor nem tudja 
„elmondani” mindazt, amit ki akar 
fejezni (ezért váltotta fel a realiz-
must a szimbolikus kifejezésmód). 
Idézhetjük itt a törekvést, mely 
szerint „a gondolkodót és gondola-
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tait, a beszélőt és beszédjét egy-
azon, vágások és törések nélküli ké-
pi világ egyenrangú komponensei-
ként, ugyanazon a valóságidéző fo-
kozaton jelenítse meg”. 

 
Táj szélmalommal (olaj) 
 
Tóth Menyhért képi világában a 

népművészettel való rokonság – a 
részlegesség és teljesség viszonyá-
nak ábrázolásával együtt – legjob-
ban annak formaképző logikájában 
jelenik meg, hozzátéve azt a mágiás 
szándékot, hogy ami nem látszik, 
azt láttatni kell. Motívumai, tér-, 
idő- és formakezelése ezért inkább 
ikonikus, akár a szentképeké. 
Profán szentképek ezek a mun-

kák, melyeken elvégezhető ugyan a 
„Napút” állomásainak vizsgálata is, 
meggyőződésem azonban, hogy – 
bár lehet létjogosultsága ennek a 
szintnek is – a teóriának ez a for-
mája megfoszt bennünket a taszító-
vonzó élménytől. Tóth Menyhért 
nem a teoretikusoknak festett, még 
ha maga sokszor órákon keresztül 
is képes volt bölcselkedő eszmefut-
tatásait hallgatójával megosztani, 
illetve azokat képpé szűrni, hol 
eszmei, absztraháló, hol pedig lep-
lezetlen természetességű kompozí-
ciót hozva létre. 

Valóban egy fajta „istenségi elme-
rengés” volt művészete: Csöndben 
maradni mindazzal, ami lényegéből 
fakadóan csönd. Együtt maradni a 
fájdalommal, hogy benne megtisz-
tuljon az ember. Lángnyelvek és 
szellemalakok figurái, melyekről B. 
Supka Magdolna művészettörté-
nész írta: az ősi matériák egyesülé-
se is megfigyelhető itt, amikor min-
den átváltozik a halhatatlan szelle-
mi anyagba, a fehérbe, amely egybe 
fogja „öröklétbe váltódásunk Tóth 
Menyhért-i himnuszát”. 
Nem klasszikus szépet festett – 

elhíresült mondása szerint „két 
vállra a klasszikusokkal!” –, archai-
kus szépségében helye van az eset-
lennek és esetlegesnek, a groteszk 
és a gnóm igazsága a természeti 
világképben egyenértékű a harmó-
nia-kifejezéssel. 

 
Akácok alatt (olaj) 
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A naiv jelző ellen pedig úgy véde-
kezett, hogy „nem vagyok naiv! 
Történelmi ember nem lehet naiv”. 
Képeinek közvetett vagy közvetlen 
múzsája a földet művelő ember és 
maga a föld volt. Majd a még na-
gyobb erejű víz, melyben összeol-
dódnak az anyagok. 

Ilyen összeoldódás volt Tóth 
Menyhért művészete is. B. Supka 
Magdolna idézi, hogy amikor elő-
ször rácsodálkozott a tenger végte-
lenjére, ekként kiáltott fel: „apám-
anyám a tenger!” Ám ezzel az él-
ményével sem hagyta cserben ősi 
közegét, a földet – „Hogy paraszt 
vagyok, attól érzem a tenger szára-
zát, a földjét, s éppen ezért a vízét is 
úgyabbul. A víz a legősibb lény!” 
S ez az összeoldódás vezet vissza 

végül a fényhez, a tisztaság-fehér-
hez, az örvendező csendhez, mely-
ből kiolvasott minden próféciát. 
 
 

(Tóth Menyhért hagyatékát időközben 
a fővárosban is bemutatták. A Kiesel-
bach Galéria júliusban a művész 772, a 
Cifrapalota–Kecskeméti Képtárban őr-
zött alkotását állította ki.)  
 
 
 

Virágcsendélet (olaj) 
 
 
 
KILENCVENKILENC ÉV – ÉS AZ ERKÖLCSI FELELŐSSÉG 

 

Beszélgetés dr. Antal Péter műgyűjtővel 
 
 
 
Antal Péter gyűjteményéről sokat 
hallhattunk, a debreceni közönség 
2005-ben ízelítőt kapott a kínálatból 
A nyolcak és az aktivisták című 
kiállításon. Az Európa kulturális fő-
városának pályázat előkészületei so-
rán került szóba, hogy egy nagyobb 
léptékű modern gyűjteményt letét 
formájában lehetne bemutatni, s ez-
zel párhuzamosan Péccsel is folytak 

a tárgyalások. A Modemben tavaly 
Kilencvenkilenc év címmel – felölel-
ve és egy sajátos gyűjtői értékrend 
szerint reprezentálva a XX. (de az 
életművekkel jelölve a XIX. s a XXI.) 
század művészetét is – mintegy fél-
ezer munka kapott helyet az Antal–
Lusztig gyűjteményből, tízéves letét 
formájában. (A festészeti, grafikai és 
kisplasztikai anyag egyébként több 
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ezer darabból áll, ennek jó egytizede 
az élő kortárs alkotók aránya. Jelen-
tős az antik tárgyi anyag, melynek 
nagy részét Antal Péter örökölte.) 
Két nappal korábban a Pécsett nyi-
tott városi képtár ugyancsak tízéves 
letétbe került összeállítását szintén 
az Antal–Lusztig gyűjteményből vá-
logatták. Szinte minden napilap és 
művészeti folyóirat beszámolt róla: 
Antal Péter debreceni ügyvédnek 
köszönhetően az anyag úgy vált az 
ország egyik legjelentősebb modern-
kortárs gyűjteményévé, hogy a nyil-
vánosság szinte nem is tudott róla. 

 
Rippl-Rónai József: Vasárnap délután 
(olaj, é. n. – Antal Péter gyűjteménye) 
 
– Péccsel korábban is együttmű-

ködtem, a megelőző négy év tavaszi 
fesztiváljának keretében egy-egy te-
matikus kiállítást rendeztünk, úgy-
nevezett kiséletműveket mutattunk 
be, Vajda Lajos, Gulácsy Lajos, 
Rippl-Rónai József, illetve a Nyol-
cak és az aktivisták címmel jöttek 
létre ott kiállítások. Ekkor vetődött 
fel, hogy a pécsiek szeretnék, ha az 
anyag egy részéből állandó kiállítás 
nyílna. A két válogatás tulajdonkép-
pen független egymástól: a pécsi a 
klasszikus magyar festészetet mutat-

ja be, némi avantgárd kitekintéssel, 
1950-ig. A kettő tehát jól kiegészíti 
egymást, csak az egyiket Pécsett kell 
megnézni, a másikat Debrecenben. 
– Szerepel esetleg a távlati tervek 

között a csere? 
– Biztos, hogy lesz rá lehetőség, ha 

a kurátorok komolyan gondolják. 
Részemről semmi akadálya nincsen. 
– Sokan lehetnek kíváncsiak a 

gyűjtői szempontokra. Annál is 
inkább, mert egy ilyen hatalmas 
anyag nemcsak egy évszázad mű-
vészetéről, hanem a gyűjtőről, az 
emberről is tanúskodik. 
– Valóban, a gyűjtemény olyan, 

amilyen a gyűjtő. Sok helyen el-
mondtam, hogy nem a gyűjtemény 
létrehozása, talán inkább a kiteljesí-
tése az én érdemem. A nagyapám, 
Lusztig Sámuel az 1920-as években 
kezdte a gyűjtést, s amikor az anyag 
nagy része szétszóródott, elkallódott, 
1946-ban újrakezdte, majd haláláig, 
1978-ig folytatta. Ebbe a gyűjtői 
folyamatba kapcsolódtam be 1968-
ban, tehát tíz évig együtt és párhu-
zamosan alakítottuk a gyűjteményt. 
Végül is a kollekciónak azt a karak-
terét, ahogyan ma kinéz, én adtam 
meg. A cél az volt, hogy a XIX–XX–
XXI. századból reprezentatív művé-
szeket válasszak ki, a művészek kis-
életműveit gyűjtsem össze, s adott 
esetben be is tudjam mutatni azo-
kat. Nagyapám szemlélete eltért et-
től, arra irányult, hogy a XIX–XX. 
századi művészek közül legalább egy 
alkotással minél többen jelen legye-
nek, illetve a kedvencektől több képe 
is volt, de az soha nem egy életmű 
bemutatására irányult. A nagyapám 
tehát tudatosan nem törekedett a 
korai, az érett és a kései periódusok 
műveinek összegyűjtésére. Azt vásá-
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rolta meg, ami neki a leginkább 
tetszett. Az én célom mindig az volt, 
részben ezekhez, részben az általam 
választott művészekhez kapcsolódó-
an, hogy relatív lehetőség szerint 
olyan kollekciót építsek fel, amely-
ből egy önálló kiállítással be lehet 
mutatni, hogy ki is volt az adott 
művész. A Tóth Menyhért-anyag is 
olyan átfogó életműhordozó, amely 
a legkorábbi időszaktól gyakorlatilag 
az utolsó periódusig született műve-
ket tartalmazza. 
– Az imént mondottak jóval túl-

mutatnak az átlagos műgyűjtői 
szemléleten, sokan ugyanis nem 
feltétlenül törekszenek arra, hogy 
gyűjteményüket közkinccsé tegyék 
a fent említett formában. Bebizo-
nyította, hogy nem csupán magán-
gyönyörködtetésről van szó. 

 
Tóth Menyhért: Krumplihámozó 
(1950 k., olaj – Antal Péter gyűjteménye) 

– Ez egyáltalán nem magángyö-
nyörködtetés, hanem magánbosszú-
ság. Az, amikor művek vannak fal-
nak támasztva, s éveken keresztül 
porosodnak egy raktárban, bosszú-
ság a komoly gyűjtő számára. Az én 
olvasatomban a gyűjtő be is mutatja 
mindazt, amit összegyűjtött. Magam 
évtizedek óta törekedtem erre. Nem 
öncélú módon, nem akartam belőle 
semmilyen erényt kovácsolni, annál 
is inkább, mert ez mindig anonim 
módon történt, soha nem tudták, ki-
nek a gyűjteményét látják. Így tör-
tént ez a pécsi Művészetek Házában, 
a Rejtett kincsek sorozatban Vajda 
Lajos, Gulácsy Lajos, Rippl-Rónai 
József kiséletműveinek esetében is. 
A művek ugyanis önmagukért be-
szélnek, ők győzik meg a közönséget 
arról, hogy érdemesek a maradan-
dóságra. Azt is látni kellett azonban, 
hogy ez a gyűjtemény az elmúlt év-
tizedekben túl nagyra nőtt. Ez pedig 
már kötelez. A gyűjtőnek erkölcsi 
kötelessége azokkal a művészekkel 
szemben, akik munkáit gondozza, 
hogy rendszeresen bemutassa őket. 
Mert nem lehet a műveket egy gyűj-
teménybe bevonni, s innentől kezd-
ve lappangóvá tenni. Ez volt a ma-
gyar műgyűjtés rákfenéje: remek-
művek kerültek magánemberekhez, 
ezzel egyidejűleg eltűntek, soha töb-
bet nem lehetett őket látni. A Nyol-
cak és az aktivisták bemutatásánál is 
olyan alkotások kerültek elő, me-
lyekről a művészettörténészek tud-
ták, hogy léteznek, de lappangóként 
tartották nyilván. S egyszerre ki-
áramlott ötven olyan mű, melyek 
mindegyike évtizedek óta hiányként 
jelentkezett a magyar kiállítási gya-
korlatban.  



 442 

 
Ámos Imre: Csodavárók 
(1932, olaj – Antal Péter gyűjteménye) 

 
Jobbra: 

Anna Margit: Cigány menyasszony 
(1983, olaj – Antal Péter gyűjteménye) 

 
– Izgalmas lehet a kiválasztás fo-

lyamata. Vannak a művészettörté-
net által is igazolt teljesítmények, 
megítélésüknél nem lehet túl nagyot 
tévedni. Vannak megsejtések, szub-
jektív emberi és esztétikai vonzódá-
sok, de nem lehet biztos benne az 
ember, hogy valódi értékhez jutott. 
Az Antal–Lusztig gyűjteményt, ezen 
belül is az Ön által felkarolt irány-
zatokat vagy életműveket tekintve, 
kiderül, hogy több olyan oeuvre-
nek is bizalmat szavazott, amelyről 
a művek megszerzésének pillanatá-
ban még nem lehetett biztosan tud-
ni, hogy hagyományalakító ténye-
zővé válik. Mi munkál ilyenkor a 
gyűjtőben? Antal Péter mennyire 
volt meggyőződve arról, hogy jó a 
választása? 
– Ez azért nehéz kérdés, mert ná-

lam a gyűjtés elsődlegesen emocio-
nális, abszolút érzelmi alapú, érzel-
mi alapon közelítem meg a művet és 
a művészt is. Én mindig a saját ko-
romat gyűjtöttem, 1968-tól kezdve 

elsősorban az akkor élők műveit vá-
sároltam, Anna Margit, Bálint End-
re, Korniss Dezső, Ország Lili és 
mások munkái kerültek a gyűjte-
ménybe. Gyakorlatilag ezekkel az 
emberekkel nagyon jó viszonyban is 
voltam, s úgy gondolom, ők engem 
barátként kezeltek. Ez egyrészt azzal 
az előjoggal járt, hogy bármikor be-
juthattam a műterembe, fontos volt, 
hogy örüljenek nekem, s ne legyek 
teher a számukra, meghatározó volt, 



 443 

hogy bármit meg tudtam nézni, nem 
voltak tabuk, elrejtett műtárgyak, 
bármiből tudtam választani, s igen 
hálásak voltak az érdeklődésemért. 
Ennek következtében sok 
munkát ajándékba kap-
tam vagy éppen jelképes 
összegért. Ez az érzelmi 
szál megmaradt később 
is, megvan jelenleg is, az 
általam gyűjtött művé-
szekkel baráti kapcsola-
tot is tartok. 
– Nem akartam köz-

bevágni, de mintha a 
fenti névsorból kimaradt 
volna Tóth Menyhért… 
– Ez különleges eset, s 

hadd reflektáljak arra a 
kérdésre is, hogy mikor 
mennyire volt jó a meg-
érzésem. A Menyus-féle 
megérzés is jó volt, csak 
kései. Amikor felfedez-
tem a magam számára, 
Tóth Menyhért már nem 
élt. Pedig évekkel koráb-
ban egy szegedi magán-
gyűjteményben láttam a 
képeit, de nem éreztem 
meg azt a lelki kapcsola-
tot, hogy szükségem van 
az ő műveire. Halála után néhány 
hónappal újra láttam egy kollekció-
ban „Menyusokat”, s egy olyan kisu-
gárzás körébe kerültem, amitől az-
óta nem tudok szabadulni. Tóth 
Menyhért életműve ma már a gyűj-
temény egyik legmarkánsabb egysé-
gét képezi a darabszámot és a kvali-
tást tekintve is. Meggyőződésem, ő 
az a művész a magyar művészet 
történetében, aki abszolút egyete-
mes és kortalan. Ilyen nagyon kevés 

van. A huszadik századból még 
négy-öt festőt tudok említeni, de a 
többiekre nem minden esetben igaz, 
hogy kortalanok lennének. 

 
Tóth Menyhért: Trónoló 

(1950, olaj – Antal Péter gyűjteménye) 

 
– Kikről van szó? 
– Én ide sorolom Csontváryt, aki 

meghatározó a magyar művészettör-
ténetben annak ellenére, hogy telje-
sen periférikus; Derkovitsot, aki 
szociálisan a legérzékenyebb magyar 
festő volt; Vajda Lajost, aki hasonló-
an időtlen, mint Tóth Menyhért; 
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aztán Egry Józsefet és Ország Lilit, 
Kondor Bélát. S hogy miért mond-
tam az egyetemesség mellett az 
időtlen minőségre utaló megszorí-
tást? Tóth Menyhért művei szület-
hettek volna az őskorban, barlang-
rajzok formájában, de a teljes abszt-
rakció időszakában is, de ami a kettő 
között van, azt a néhány tízezer évet 
szintén teljesen átíveli. Ilyen nincs 
több.  S azért említettem itt Vajdát, 
mert például a pravoszláv ikonokra 
asszociált munkái szintén átfognak 
nyolcszáz vagy ezer évet, bármikor 
születhettek volna. De Menyus túl-
szárnyalhatatlan. 

 
Vajda Lajos: Piros Krisztus 
(1936, olaj – Antal Péter gyűjteménye) 
  
– S ebben nincs meg az alkotó tu-

datos törekvése sem arra, hogy a 
már meglévő mintákhoz alakítsa ki 
saját viszonyát… 
– Félelmetes módon ösztönös 

művész volt. Felépített magának egy 
világot, az a világ mindenkitől ide-

gen volt, csak tőle nem, s ő ebben a 
világban tökéletesen elboldogult. Ez 
egy olyan autonóm világ, amilyen 
nincs több a művészetben. 
– A gyűjteményből kiderül, hogy 

a hatvanas-hetvenes években nem 
feltétlenül a hivatalos művészetpoli-
tika által előtérbe helyezett alkotók-
ra koncentrálódott a figyelme. 
– Nem is érdekelt soha a hivatalos 

művészetpolitika. Mindig a megér-
zéseimre hagyatkoztam. Engem a 
befektetés soha nem ösztönzött, 
mert abban az időszakban mindig 
olyanoktól vettem, akiktől egy-két 
gyűjtőn kívül senki nem vásárolt. 
Nem motivált, hogy mennyit lehet 
rajta nyerni, hiszen soha nem adtam 
el. Mindig egyetlen dolog volt a kivá-
lasztás alapja: szól-e hozzám a mű 
és a művész vagy nem. Ha szólt, 
akkor bekerült a gyűjteménybe. 
– Hogyan formálták a művek 

személyiségét, karakterét? 
– Nemcsak a művek, de a művé-

szek is formáltak. Ezeknek a fantasz-
tikus barátságoknak ma borzasztóan 
érzem a hiányát. Leginkább Ország 
Lili hiányát. Ő 52 éves korában, a 
nagyapámmal egy évben, 1978-ban 
meghalt. Ez a gyűjtemény alakításá-
ban vízválasztó időpont is volt: ak-
kor úgy döntöttem, hogy nem folyta-
tom. Ország Lili személye és művei 
annyira meghatározóak voltak az 
életemben, hogy úgy véltem, nincs 
értelme folytatni, mert ettől telje-
sebbet, mint amit tőle, embertől és 
művésztől kaptam, nem kaphatok, 
kevesebbel pedig már nem érem be. 
Egy-két évig valóban nem is vásárol-
tam, utána kezdtem meg bizonyos 
hiányok pótlását, illetve új alkotók-
kal teremtettem kapcsolatot. A mű-
vészek nekem mindig olyan szemlé-
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letet adtak, ami az erkölcsiséget is 
meghatározza. A művek pedig min-
den nap jelen vannak az életemben. 
Nincs olyan nap, hogy ne ülnék le 
szemben valamelyik képpel, és ne 
létesítenék vele egy fajta transzcen-
dentális kontaktust. S nem féltetle-
nül az esztétikum hat rám önmagá-
ban, hanem mindig felbukkan eb-
ben a kapcsolatban a szerzés körül-
ménye, a mögötte húzódó ember, az 
a társadalmi közeg, amit éppen kife-
jez a mű. A tárgyat soha nem mint 
tárgyat magát kezeltem, próbáltam 
mögé vagy belé nézni. A gyűjtemény 
másik része a nem kevésbé jelentős 
archeológiai anyag, csak ez kevésbé 
ismert, s ha a kezembe fogok egy 
római korsót, az egyszerre szép 
tárgy, gazdag forma, érdekes anyag, 
s benne van kétezer év. Azt valaki 
elkészítette, megvásárolta, használ-
ta, s ezek után átvészelte a történel-
met. Ezek a tárgyak mesélnek. 
 

 
Ország Lili: Bagoly hálóban 
(1955, olaj – Antal Péter gyűjteménye) 

 
Moholy–Nagy László: 
Fotelben ülő kislány 

(vegyes, 1919 k. – Antal 
Péter gyűjteménye) 

 
 
– Azt lehet talán érezni, 

hogy az időnek van lelke, 
pontosabban, a léleknek 
van ideje, vagy éppen 
időtlensége és örökkéva-
lósága van? 
– Van. S kölcsönösen 

van. A tárgynak van lelke, 
a léleknek van ideje. 
– Nos, a tárgyak, raj-

tuk keresztül az idő „bir-
toklása” milyen viszonyt 
alakít ki az élettel, eset-
leg annak múlásával? 

– Én nem sajnálom, hogy valami-
kor el kell innen menni. Ebben nin-
csen semmi különleges. Úgy gondo-
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lom, amíg élünk, addig kell tartal-
masan élni. Számomra a gyűjtés na-
gyon értékes élettartalmat ad. Más 
kérdés, hogy sok mindenről le kel-
lett mondani, amiről az ember álta-
lában nem szívesen mond le. Én 
vállaltam és vállalom a lemondást, 
hogy valamilyen nyomot hagyjak. 
Mert ha nyomot hagyunk, nyilván-
valóan nem éltünk hiába. Több évti-
zed óta foglalkozató probléma szá-
momra, hogy milyen módon kell ezt 
a gyűjteményt bemutatni, nem utol-
só sorban: mi lesz a gyűjteménnyel. 

 
Fehér László: Kőbéka 
(olaj, 1990 – Antal Péter gyűjteménye) 
 
– Lesz, aki folytatja a gyűjtést, il-

letve a hiányok pótlását? 
– Pillanatnyilag nincs erről szó. 

Én ugyanis még csak 52 éves va-
gyok, és remélem, van még egy kis 
időm. Mindenesetre úgy gondolom, 
hogy a gyűjtés, abban a formában, 
ahogyan azt én tettem, nagy lemon-
dást igényel. Nem szeretném, ha a 
gyerekeim vagy az unokáim így 
gyűjtenének. Azt, hogy szeressék a 
művészetet, elvárom tőlük, de hogy 
ilyen áldozatokat vállaljanak, nem 
kívánhatom. 

– Egzisztenciális lemondásokról 
van szó? 
– Nem. A dolog jóval összetettebb. 

Tavaly volt egy nagy kiállítás A mű-
gyűjtés dicsérete címmel. A szerve-
zők megjelentetnek erről egy kiad-
ványt, amelyben minden jelenlévő 
gyűjtő néhány gondolatban össze-
foglalta, mit jelent számára a mű-
gyűjtés. Én azt írtam ide, hogy a 
gyűjtés az életem. Miatta ugyanis 
feladtam az egyetemi tudományos 
karrieremet, eljöttem ügyvédnek, 
hogy pénzt keressek. Harminc éve 
vagyok ügyvéd, s ma is napi 12–16 
órát dolgozom azért, hogy a műgyűj-
tést ki tudjam szolgálni. S megsíny-
lették ezt a missziót, a „műgyűjtés 
szent révületét” az emberi kapcsola-
tok is… 
– Gondolom, a barátok sem néz-

ték jó szemmel, hogy többet jelen-
tettek a tárgyak, mint az emberek, 
illetve a család is nehezen viseli a 
tárgyakhoz való ilyen kizárólagos 
kötődést… 
– Így van. Ráadásul ma gyűjteni 

nem szabad. 
– Ezt hogy érti? 
– Azok, akik ma arra adják a fejü-

ket, hogy gyűjtsenek, teljesen kiszol-
gáltatják magukat. A nem kortárs 
műtárgyárak szinte megfizethetetle-
nek. Arról én is lemondtam, hogy 
több (vagy több tíz) millió forintért 
tudjak egy-egy képet venni. A kor-
társak egy része az európai árszint-
hez kapcsolódott, s szintén milliós 
nagyságrendről beszélnek, amikor 
az ember vásárolni akar. Elérhetet-
len, teljesíthetetlen igény. Amit pe-
dig olcsóbban meg lehet venni, azt 
nem biztos, hogy érdemes. Lehet a 
kapcsolatok révén is boldogulni, 



 447 

ajándékba kapni, jutányos áron vá-
sárolni, de ebből gyűjteményt építe-
ni nagyon nehéz. Egy-egy tárgyat az 
ember elfogad, de mivel a művész is 
pénzből él, morálisan sem tehetjük 
meg, hogy erre alapozzunk.  
– Visszatérve a gyűjtemény sor-

sához: elégedett a jelenlegi bemuta-
tási feltételekkel? 
– Minden relatív. Én elégedett va-

gyok. Ahhoz képest, hogy évtizede-
ken keresztül aludt a gyűjtemény, 
most felébredt és él. Pécsett ugye 
állandó anyag van, Debrecenben 
már a második merítést mutatjuk 
be, s az a kiállítási koncepció, hogy 
folyamatosan újabb és újabb szele-
tek kerüljenek a közönség elé. Amit 
biztosan tudok: lesz egy Derkovits-, 
egy Nagy István- bemutató, az idén 
Ámos Imre 100. születésnapját ün-
nepeljük – talán még a Tóth Meny-
hértnél is nagyobb keretek között 
kellene megszervezni a kiállítást –, 
jövőre lesz a Vajda Lajos-centenári-
um, de tervbe vannak véve a Gulá-
csy- és Rippl-Rónai-tárlatok is. Na-
gyon szeretnék bemutatni egy Tor-
nyai-válogatást, van kellő anyag egy 
Alföldi Iskola (Tornyai, Endre Béla, 
Koszta, Rudnay) kiállításához. Egy 
olyan kurátor kell, aki a szívügyének 
tekinti ezt. 
– Nem kevésbé izgalmas kérdés, 

hogy a gyűjtők, még inkább a mű-
kereskedők, megtámogatva a mű-
kritikával, olykor erőteljesen befo-
lyásolták a műtörténetet, az esztéti-
kai érték megítélését. Az úgyneve-
zett idol-teremtés mechanizmusá-
nak köszönhetően kiemeltek alkotó-
kat, s nem a művészek, hanem a 
művészetközvetítők alakították ki 
azt a kánont, amihez az alkotásnak 

is illeszkedni kell. S beszélhetnénk 
még arról, hogy bizonyos egzisz-
tenciális érdekek is irányítják a piac 
résztvevőit: kiemelik, felsrófolják az 
árat, s később akár a hamis bál-
ványt is nehezebb ledönteni, mond-
ván, a művészettörténeti megítélés 
soha nem a jelenre, hanem a múlt-
ra vonatkozik. A műtárgypiacon 
kellően nyitott szemmel mozgó 
emberként mit tapasztal, mennyire 
és hogyan működik ma ez? Jelen 
van-e a műkereskedelem – csúnya 
szóval – művészcsináló jellege? 

 
Derkovits Gyula: Mi ketten 

(akvarell, 1927 
– Antal Péter gyűjteménye) 

 
– Ugyanúgy jelen van, mint bár-

mely korban, csak a személyi össze-
tétel változik. A reneszánszban a 
mecénást kellett kiszolgálni, ma pe-
dig, azóta, amióta a művészet áru, a 
műkereskedőt. A piac sok művész 
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munkásságát meghatározza, s van-
nak galériák, amelyek nyilvánvalóvá 
teszik, mi az, ami eladható. Az ehhez 
való alkalmazkodás a művész és a 
galéria kölcsönös érdeke, mert mind 
a kettő a vevőből él. Ma a művészek 
egy része a galériák „védőszárnya” 
alá bújik, műtermi eladások nincse-
nek, hiszen a galériákkal kötött szer-
ződések ezt kizárják, a galériák pe-
dig diktálják az árakat. Nemrégiben 
összehasonlítottam a nemzetközi és 
a magyar műkereskedelem árait, 
részben kortárs, részben huszadik 
századi modern művekre koncent-
rálva. Ebből az összevetésből kide-
rült, hogy ma a magyar műtárgyak 
ára eléri, sőt, kicsit meg is haladja a 
nyugat-európai árakat. Van azonban 
egy óriási különbség. Ha a magyar 
műtárgy eljut az osztrák 
határig, azonnal elve-
szíti a határokon belül 
meglévő értékhordozó 
szerepét. Tehát magya-
rul: eladhatatlan lesz. 
Egy Nyugat-Európában 
készített műtárgy, bár-
mely művészeti ágban, 
bármilyen technikával, 
ezzel szemben a világon 
bárhol eladható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tihanyi Lajos: Táncolók 
(olaj, 1907 – Antal Péter 
gyűjteménye) 

– Gondolom, kereste az okokat is. 
– Az elsődleges ok a jó menedzse-

lés hiánya. Még a Magyarországon 
legjobban menedzselt alkotók sem 
igazán boldogulnak külföldön. Ab-
ban az esetben, ha magyar kortárs 
művészek időről-időre Európa vagy 
Amerika nagy múzeumaiban bemu-
tathatók lennének – csak szervezés 
és kapcsolatteremtés kérdése mind-
ez –, a magyar művek világviszony-
latban is piaci értékhordozók lenné-
nek. Ritkán kerültek és kerülnek be 
azonban az európai vérkeringésbe. 
Ez évtizedek óta megoldhatatlan 
probléma, erre komoly pénzt kell 
áldozni. Jelenleg, ha feltűnik egy-
egy magyar művész, kiugró árakkal 
a nemzetközi műkereskedelemben, 
felkapjuk a fejünket, de az ilyen 
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jelenlét kissé torz képet fest művé-
szetünk sikerességéről. Ha London-
ban, Párizsban, New Yorkban vevő-
re talál egy magyar műtárgy, kide-
rül, hogy azt mindig magyarok vásá-
rolják meg. Többnyire spekulatív 
céllal: a művet vagy hazahozzák a 
magyar árverési házak a továbbérté-
kesítés miatt, vagy bekerülnek egy 
magyar gyűjteménybe, s innentől 
kezdve alszanak. 
– Kérdéseinket szaporíthatja a 

tény, hogy a magyar képzőművé-
szet még azokra a nyelvi korlátokra 
sem hivatkozhat, mint a magyar 
irodalom. De ha már az irodalom-
nál tartunk: a képzőművészet sze-
retete feltételezi, hogy az ember 
otthont keressen magának a társ-
művészetekben is. 
– Ez nálam is így van. Kell, hogy 

az időm engedje az irodalommal és 
a zenével való barátkozást. Nincs 

olyan nap, hogy ne olvassak, zenét 
ne hallgassak. Most már csak az 
jelent problémát, hogy hol tudom 
elhelyezni a sok ezer kötetes könyv-
táramat. Talán genetikailag ilyen 
vagyok: a művészetek százszor job-
ban érdekelnek, mint bármi más. 
– Talán ki is próbálta önmagát 

valamilyen szellemi vagy manuális 
alkotótevékenységben? 
Igen. Egyszer már megfogalmaz-

tam, hogy számomra a gyűjtés va-
lamilyen formában a művészethez 
való kapcsolódásom sikertelensége. 
Szerettem volna ugyanis képzőmű-
vészettel foglalkozni. Rajzoltam és 
festettem, de kisebb volt a tehetsé-
gem, mint az akaratom. Aztán belát-
tam, hogy közepes festőnek nem 
érdemes lenni. Arra gondoltam, 
hogy ha nem tudok nagyon jó festő 
lenni, még lehetek nagyon jó gyűjtő. 
Ezt próbálgatom.   

 

 
Kicsiny Balázs: Ivócsarnok 

(installáció, 2005 – 12 poliészter testöntvény, női-férfi pizsama, gumicsizma, 
gumikesztyű, festett lámpabura, ezüstözött kehely, elektromos vezeték és égő) 
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MÁGIKUS ÉS KLASSZIKUS GYÖKERŰ GROTESZK 
 

„Remek-művek” a Holló László Galériában 
 
 

 
Bráda Tibor: Fényben (pasztell) 
 

A kortárs magyar képzőművészet 16 
reprezentatív képviselőjét mutatta 
be a Holló László Galéria 
májusban nyílt kiállításán. 
Péter Gábor vállalkozása (a 
képkeretezés és a Holló-ga-
léria) mai értékszempont-
jait „garanciával” közvetíti. 
A korábban felkarolt tehet-
ségek mellett országosan 
ismert és elismert művé-
szeket mutat be. 
 

Almásy Aladár: Hajnali 
fésűs nő a Hortobágyon 
(színes tus) 

A több mint harminc kiállított al-
kotás (közte olajfestmény, akvarell, 
tusrajz, pasztell, festett dombormű, 
üvegkép, illetve vegyes technikájú 
mű) mestereinek nagy része ugyanis 
Munkácsy-díjas. Sváby Lajos még 
1973-ban, Dienes Gábor 1980-ban, 
Bráda Tibor 1984-ben, Almásy Ala-
dár, Földi Péter és Újházi Péter 
1987-ben, Galambos Tamás 1988-
ban, Bikácsi Daniela 1994-ben, Vil-
helm Károly 1998-ban, Tenk László 
pedig 2001-ben kapta meg a rangos 
képzőművészeti elismerést. 
Több művész neve debreceniként 

is ismerősen cseng (Almásy Aladár, 
Tenk László), néhány alkotónak már 
a Hatvan utcai galéria is rendezett 
korábban önálló tárlatot (például a 
művészházaspár Bráda Tibornak és 
Deák Ilonának, legutóbb az előző 
folyóiratszámban szemlézett Hege-
düs Endrének, mások a tervek sze-
rint, a fenntartható minőség jegyé-
ben, a jövőben mutatkoznak be itt 
(Szkok Iván, Galambos Tamás). 
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Péter Gábor tárlatrendezési elve 
szerint inkább kevesebb, de minő-
ségi kiállítást kell szervezni. Persze 
(és szerencsére) a kvalitásnak szám-
talan árnyalata van – a hosszas elő-
készítő munka eredményeként Deb-
recenbe hozott műtárgy-együttes is 
többféle szempont szerint csoporto-
sítható, néhány szemléleti vagy stí-
lusirányra alább utalok. 

 
Újházi Péter: Kőbánya-Kispest 
(vászon, gipsz, akril) 
 
De ami mégis egybekapcsolhatja a 

műveket (vagy legalább azok jelen-
tős részét) az nem más, mint az 
ironikus vagy groteszk szemlélet-
mód – jelezve azt is egyben, hogy a 
kortünetekre adott modern reflexió-
ként létformáinknak és azok jelen-
ségeinek kritikája az ér-
zelmi azonosulás helyett  
groteszk a távolságtartá-
son alapul, ám ez nem 
jelenti azt, hogy a gondo-
lati  és (vagy) meditatív 
képtér ne hozná „műkö-
désbe” érzelmi énünket. 
 
 

Tenk László: 
Korfu öböl reklám (olaj) 

 
Galambos Tamás: 

Portói madonna (olaj) 
 
Reprezentálják egyben az alkotók 

a kortárs képzőművészet néhány jól 
érzékelhető tendenciáját – a Remek-
művek című tárlat tehát nem alkal-
mi, véletlenszerű kiállítás, hanem a 
mai magyar képzőművészet kicsi-
nyített tükre volt. 
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No, de milyen sajátosságai, árnya-
latai vannak az említett vonulathoz 
sorolható, egyébként két generációt 
képviselő művészek munkáinak? 
A kortárs képzőművészet absztra-

hált figuralitáshoz való visszatérésé-
nek egyik jellemzője, hogy a látvány 
azokkal a minőségekkel együtt for-
málódik, melyek az alakban, a figu-
rák kapcsolatában, a tárgyban felfe-
dett lényegi vonás szellemi karakte-
rét is mutatják. Ezért a figura első-
sorban szimbólummá válik, jelsze-
rűségében pedig nemcsak megmu-
tatja a dolgokat, hanem azok mögé 
is mutat. 
A látvány újrakonstruálásának út-

ját is jelöli: Bráda Tibornál hogyan 
válik fénnyé az akt, Lóránt János 
Demeternél milyen szürreális vagy 
naiv szakralizációs átlényegülésen 
megy keresztül az alföldi táj és em-
ber vagy zooszemantikus kelléktár, 
Dienes Gábornál az öregkor méltó-
sága vagy a látomásos tájba vetített 
szorongás, és Tenk Lászlónál ho-
gyan stilizálódik for-
malényegre a kör-
nyezet, a tőle idegen 
vizuális fertősebek-
kel együtt (ebben is 
ott a látens  kritika). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sváby Lajos: 
A zsonglőr 
(olaj) 

Látjuk a reszakralizáció és profa-
nizálás allegorikus kettősségét pél-
dául Szkok Ivánnál, Galambos Ta-
másnál, Vilhelm Károlynál – utóbbi 
művésznél ennek expresszív kifeje-
zési hangsúlyaira figyelhetünk. Má-
sutt a látomásos lírai expressziót 
(Almásy Aladárnál) vagy a mági-
kus–meditatív képíró hagyományok 
revitalizálását (Földi Péternél, Újhá-
zi Péternél) jegyezhettük fel 
A kiállítás kulcsképének neveztem 

a tárlat ideje alatt megjelent hetila-
pos recenziómban Sváby Lajos A 
zsonglőr című nagyméretű olaj-
festményét. Sváby műve a mester 
oeuvre-jét stílusban, kompozíció-
ban, színben, a groteszk önreflexív 
kifejezésben és szimbólumrendsze-
rében egyaránt példázza: a műterem 
(művész és modell) világa színpad-
dá, manézzsá, végül egész életté mi-
nősül, s akrobatalétet kíván tőlünk 
szinte minden gesztus ebben a fel-
borult világegyensúlyban.  
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SAKKBAN TARTVA 
 

D. Király Sándor kiállítása Hajdúszoboszlón 
 
 
Érdemes kiindulnunk a címadás-
ból, mivel önmagában is művészi 
koncepciót feltételez – s érdemes 
röviden visszatekintenünk D. Király 
Sándor művészetének korábbi ál-
lomásaira, hogy lássuk a paradox-
nak tűnő „érzelmi logikát”, a gon-
dolat és festői indulat összhangját. 
A sakk említése eleve 

azt jelzi, hogy a művész 
élethelyzetet modellez. 
A játékra, a kombiná-
cióra, a stratégiára, az 
intellektuális kalandra 
egyszerre asszociáltat. 
Nagy divatja van ma a 
különböző játékelméle-
teknek. Alkalmazható a 
sakk például a döntés-
előkészítések esetében. 
D. Király Sándor festői 
allegória-sorozatában nem is annyi-
ra játékról, mint inkább játszmákról 
van szó. A játszmák életünk és em-
beri kapcsolataink különböző szín-
tereit áthálózzák. A sakkban végső 
soron nincsenek vesztesek. Ám a 
sakkban és az életben is a hatalom 
és erő különböző megnyilvánulásai-
val találkozunk. A sakkban tart ki-
fejezés a pillanatnyi erőfölényre utal, 
a sakkban áll a kényszert mutatja, a 
sakkozik a lehetőségekkel arra fi-
gyelmeztet: a látszólag legjobb meg-
oldások (negatív) következményei-
vel is számol az ember. 
De lehet-e az életet úgy élni, 

mint ahogy a sakkot lehet játszani? 
D. Király Sándor e párhuzamokat 
allegorikus módon szemlézi fest-

ményein. S ha olvassuk a művész 
vallomását, rá kell jönnünk, hogy 
az életben nem mindig zajlanak 
tisztességes játszmák. Így fogal-
maz: „Fő célom az életünket átható 
morális ellentmondások ábrázolá-
sa. Úgy gondolom, értékzavarban 
szenvedünk, amely értékzavar a 

manipulált információ-
áramlásnak köszönhe-
tő.” Súlyos megállapí-
tásokat tesz a művész 
– és súlyosak a képek 
üzenetei. Erkölcsi gyö-
kerű ellentmondások, 
morális útvesztők fe-
nyegetik az életünket. 

 
 

D. Király Sándor: 
Önarckép (olaj) 

 
 
Az értékek bizonytalanok, zava-

rosak, talán túl sok az információ, 
túl sok a hamis adat, amivel elborí-
tanak bennünket. Az információt 
manipulálja a média, a politika, az 
egyik ember a másikkal szemben. 
De vajon képes-e a művészet eliga-
zítást adni a hamis információk 
özönében hamissá vált tudatban? 
Úgy gondolom, D. Király Sándor 

nézeteit vallva, hogy a művészet 
önmagában nem változtat meg 
semmit, de arra felhívhatja a fi-
gyelmet, hogy könnyen a lelki és 
szellemi megsemmisülés gyorsvo-
natára váltunk jegyet a pénztárnál 
fizetve a hamis értékek szuper-
marketjében. 
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Ráadásul az összeállításban na-
gyobb hangsúlyt kap a gyermek 
allegorikus ábrázolása, ami nem-
csak arra utal, hogy a gyermek is 
sakkban tarthat, de arra is: ebben a 
hamis játszmában a gyermek ártat-
lansága a legjobban kiszolgáltatott. 
Romlatlansága nekünk is biztonsá-
got adhatna, ám minden arra irá-
nyul, hogy a gyereket még idő előtt 
elrontsa a környezete. A gyermek-
ben lévő angyal tele van szorongás-
sal és szomorúsággal, ki-bejár a 
szemén a gonosz, hamisságot tanul, 
míg kísérleti nyúl lesz, amikor rajta 
gyakorolják a hatalmat. 
A hatalom mindig tisztességtelen, 

ha be akarja bizonyítani hatalmi 
pozícióját. Ebben a sakkjátszmában 
ugyanis az egyik fél nem tartja be a 
szabályokat. Két vezére van, ne-
künk meg egy sem; a seregünk csak 
gyalogokból áll; ha leütjük a másik 
futóját, az visszalopakodik mögénk; 
magas lóról beszélnek velünk, és ez 
a ló ráadásul oda lép, ahová akar… 
A sakk mint installáció szerepelt a 
mostani kiállításon, de a képeken 
végig nyomon követhetjük a hata-
lomnak való kiszolgáltatottságot, az 
egyenlőtlen emberi játszmákat. 
D. Király előbb az úgynevezett 

applikációs motívumokat alkalmaz-
ta, idegen anyagokat épített a mű-
be. Jellemző volt rá a rejtélykere-
sés. Egy másik korszakában érdek-
lődése az arc felé fordult, monu-
mentális méretekre nagyítva fel a 
női arc részleteit, torzításokat hasz-
nált, azt kívánva kifejezni, hogyan 
ölthet testet az emberben meglévő 
szakrális tartalom. Később a hatá-
rokat, az ember és ember, az ember 
és emberfeletti közötti kapcsolat 

átminősüléseit faggatta, a mítoszok 
direkt motívumait is felhasználva, 
például piramist, Szfinxet, képzelt 
lényeket komponálva a műbe. 
Jól láthatjuk az applikációt itt is: 

idegen, ám a kompozíciót erősítő 
anyag került a képbe, viharvert já-
ték baba vagy a vívósisak, a hata-
lom arca, illetve az arctalan hata-
lom, mely a halál képét is felidézi. 
Visszatérő formája a piramis. Né-

hány munkáján úgy tűnik, mintha a 
piramisok tüskék lennének a föld 
hátán. Egyszerre szolgálják a véde-
kezést, de szúrni is tudnak. A hoz-
zájuk társított misztikumot a forma 
rendje szabályozza. A piramis hata-
lomjelkép, optikai megjelenésében 
az erőt szimbolizálja. A művész azt 
kérdezi: Vajon visszakapjuk-e saját, 
védelmező piramisainkat?    
 

 
D. Király Sándor: Sakkban tartva 
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Foglalkozott a szakrális és a tör-
ténelmi kapcsolatával: a bocskai-
kerti ökumenikus emléktemplomba 
freskókat, bibliai, egyháztörténeti s 
a magyar történelemből vett epizó-
dok, alakok sorát feldolgozó tábla-
kép együttest készített. Az ezzel 
párhuzamosan született műveiben 
megjelent az íves, illetve körkörös 
szerkesztés, a líra és geometria sa-
játos párhuzamaira, összefüggései-
re is ráirányítva az egyszerre érzéki 
és filozofikus nézői figyelmet. 
Izgalmas festői kérdés ezúttal a 

geometrikus térszerkesztés. D. Ki-
rály a konstruktív téralkotás irá-
nyába halad, a geometrikus forma-
használat (piramis, ajtó, ablak, szo-
basarok stb.) meghatározza a kom-
pozíció hangulatát, a térmélység 
fikciója a metafizikus rendteremtés 
szándékáról tanúskodik.  
Filmnek nevezett sorozatában az 

álló táblakép s a lelkünkben lepergő 
film párhuzamait találta meg, lírai 
expresszív kifejezéssel, erős jelképi-
séggel töltve fel a műveket. Ez a 
sakkjátszma-allegória egyben egy 
lassított film arról, hogy mi zajlik le 
az emberben két lépés, vagy arról, 
hogy mi történik két ember között. 
Gyakran csak egy-két figurát áb-

rázol, néha visszafogottabb, máskor 
expresszív színhasználattal. A szín-
harmóniák mellett a színek indula-
tait is megfogalmazza. A reduktív 
formákat kiegészítik a színbeli tör-
ténések. Azok árnyalataival, modu-
lációival és variációival a művész 
elmesél. De nem epikus, hanem 
drámai karaktert fejez ki, valami-
lyen tragikus értékvesztést. 
A környezet nemcsak a fizikai, de 

a lelki atmoszférára is utal. A hely-

zet néha kínos, furcsán érzi magát 
az ember, zavarba ejt. A művésznek 
talán szándéka is a zavarba ejtés. 
Hiszen arra mutat rá, hogy velünk 
játszanak, miközben azt gondoljuk, 
hogy a mi kezünkben van a távkap-
csoló. D. Király Sándor jól tudja, 
hogy azt már régen kivették a ke-
zünkből, s nem mi irányítunk, ha-
nem minket irányítanak. 
 

 
D. Király Sándor: Archaikus este 

 
Lehet nyugodtnak lenni ebben a 

felismerésben? Lehet végignyúlni a 
fotelben, mert minden a lehető leg-
nagyobb rendben van? Igen, lehet, 
de biztos, hogy D. Király nem azok-
nak festi a képeit, akik már szimbi-
ózisban élnek az őket irányító táv-
kapcsolóval.  
Aztán megérkezünk a Gesztusok-

hoz. A művész nem a motívum hát-
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terében rejlő jelenetet érzékelteti, 
hanem egy lelki folyamatot, egy 
érzelmi alaphelyzetet, így válhat 
drámaivá a festmény töltése, s e 
vonás szinte az összes mostani D. 
Király-képet karakterizálja. Külön-
böző hatások érnek bennünket, 
ezekre reagálnunk kell, a reakciók 
megváltoztatják az életünket – a 
gesztus tehát viselkedés is. Vajon 
hogyan viselkedünk, amikor sakk-
ban tartanak bennünket? Van-e 
stratégiánk a túlélésre? Haszná-
lunk-e azzal bárkinek is, ha kivo-
nulunk a társadalomból? 
Annak ellenére, hogy tele van fe-

szülő energiával a kép, a gondolati 
tartalomhoz illesztett kromatikus 
minőségek szerencsés ötvözete teszi 
olyan csenddé a D. Király-fest-
ményt, amelyben a színdinamiz-
mus analóg a lelki és indulati épít-
kezéssel. A hideg színek fokozatai-
val, a hideg és meleg kontrasztjai-
val, egy szín különböző hangulati 
minőségeivel ugyanúgy lehetséges 

élethelyzeteket, érzelmeket és gon-
dolatokat fejez ki, ahogyan a térrel, 
a motívummal és a figurával, az 
eltorzított arccal vagy a macskák 
bizonytalan gyanakvásával utal a 
fontos lépéseinket megelőző létál-
lapotra. Felerősödik az érzelmi-
intellektuális hatás, mert szembesít 
bennünket aktuális helyzetünkkel. 
És azt kérdezi: Jó-e itt nekünk? 

Hogyan egyeztetjük össze a szerete-
tet a zsarolással? Teszünk-e valamit 
azért, hogy rend legyen körülöt-
tünk, hogy rend legyen a lelkünk-
ben és a fejünkben is? D. Király 
Sándor bemutatja, hogyan néz ki a 
darabjaira szedett világ az összera-
kás előtti állapotában. 
Tudatja velünk: Hogy milyen lesz 

világunk, hogyan rakjuk újra össze 
azt, csak rajtunk múlik. Hogy ki 
tudunk-e lépni a sakkból. Hogy 
tanulunk-e belőle valamit. Hogy 
döntéseink előkészítésekor számot 
vetünk-e az összes lehetséges jó és 
rossz következménnyel. 

 
 
 

REJTŐZKÖDŐ ÉS KÜZDŐ SZABADSÁG 
 

Tarnóczi Tamás festőművész aktfestményei 
a Gábor Galéria májusi kiállításán 

 
 
Amikor aktokat látunk egy képző-
művészeti ábrázoláson, hajlamosak 
vagyunk az esztétikai reflex első be-
nyomásaként csupán annyit rögzí-
teni magunkban, hogy szépnek tűn-
nek-e a női testek vagy nem, hogy 
tetszenek-e a formák, hogy a ter-
mészet és az élet harmóniáját sugá-
rozzák-e az arcok, idomok és moz-

dulatok. Vannak azonban olyan 
esetek, amikor első benyomásunk 
nem egyértelmű, szükségünk van 
arra, hogy jobban elmélyedjünk a 
látványban. Például ha megbomlik 
a klasszikusnak gondolt harmónia, 
vagy azért, mert az ábrázolt test 
nem a várakozásunknak megfelelő 
eszményt testesíti meg. Ilyen meg-
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torpanáshoz vezet, ha a művész 
felbontja az ábrázolt tárgyat, testet 
vagy motívumot, és újrakomponál-
ja azt a képen. De akkor is értelme-
ző fogódzókat kell keresnünk, ami-
kor a test mintegy belerejtőzik a 
képbe, a figura része lesz a háttér, a 
vonalak, a színek dinamizmusának, 
és a művész a modellel nem a ha-
gyományos értelemben modellezi a 
valóságot, hanem zenei módon mo-
dulálja a kompozíciós ritmust. 
 

 
Tarnóczi Tamás: Négy női akt (olaj) 
 
Nos, Tarnóczi Tamás festményei 

sem azonnal kínálják a konkrét fi-
gurát, hanem időt kívánnak, hogy a 
viszonylag nagy méretek ellenére is 
megfogalmazott rejtőzködés mögé 
tekinthessünk. Mert Tarnóczi mo-
dulál és ritmust alkot, felbontja a 
látványt, s bizonyos mértékben har-
monikusan torzítja azt a képi újra-

konstruálás során. Egyszerre láttat-
ja és rejti el az alakot, olykor a dra-
péria metamorfózisává fogalmazva 
a testet, máskor a természeti orna-
mentika szerves részévé stilizálja, 
mindeközben a külső természeti és 
a belső lelki vagy szellemi környezet 
látomásos módon keveredik eggyé 
a lírai elcsendesedések és az exp-
resszív érzelemkifejezések feszülő 
dramaturgiájában. Mintha egy fi-
noman fűtött, erotikus misztérium-
játék, egyszerre szakrális és profán 
liturgia díszleteit népesítené be a 
művész álomszerűen tünékeny, de 
a másik pillanatban a hús-vér való-
ság vitalitásával életre keltett fest-
mény-színpadán.   
Meglepően érett teljesítménnyel 

van dolgunk, s feltűnhet, miért nem 
találkoztunk eddig az idén 32 éves 
Tarnóczi nevével. 
Debrecenben született, alapfokú 

iskoláit itt végezte, majd a Nyíregy-
házi Művészeti Szakközépiskolában 
tanult díszlet- és látványtervező 
szakon. Művészeti és tanári diplo-
mát 2003-ban szerzett a Pécsi Tu-
dományegyetem rajz–vizuális ne-
velés, festészet szakán. (Mestere 
Pinczehelyi Sándor volt, ő jelenleg a 
MODEM művészeti vezetője.) Pécs-
ről került vissza Debrecenbe, Mike-
pércsen lakik, tanít a Fazekas Mi-
hály Általános Iskolában, illetve a 
Beregszászi Pál Szakközépiskola és 
Szakiskola óraadó tanára. 
A fenti, allegorikus megjelenítés-

re tett utalás lényegét röviden úgy 
fogalmazhatjuk meg, hogy a mű-
vész a szabadság érzéki látomását 
adja vissza a kompozíción, s azt is 
kimondja a képpel, mennyire érzi 
magát szabadnak, mit gondol a 
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világról és önmagáról. Talán külö-
nösnek tűnik, hogy az aktokat az 
önvallomás, az önmeghatározás ré-
szének tekintjük, „a nőben megfo-
galmazódó őscsoda” azonban nem-
csak valaminek a születésére asszo-
ciáltat, hanem a létezés egészére 
utal, az ösztönös lelki, a fizikai és 
szellemi létezés különböző megje-
lenési formáira, jellemre és sorsra 
egyaránt.   
Az esztétikum, a szépség ugyanis 

tulajdonképpen az emberi lényeget, 
a szabadság érzetét fejezi ki (mint 
ahogy e folyóiratban is utaltam már 
erre Holló László aktábrázolásainak 
apropóján). Alaptétel, hogy a szép-
ség az emberi szabadság érzéki 
megjelenése. A művészi testábrázo-
lás a kezdetektől fogva (máig érvé-
nyesen) egyrészt a társadalmi nor-
marendet tükrözi (olykor a határo-
kat is feszegetve); felteszi a kérdést, 
hogy a szépség és a jóság mennyire 
párja egymásnak, milyen konfliktus 
alakul ki közöttük; kutatja-e az 
ember az esztétikum és az erkölcs 
mögött felsejlő filozófiai igazságot; 
közben pedig az emberi (sokszor 
csupán az egyéni alkotói) szabadság 
fokáról mond véleményt. 

Tarnóczi a címadással az esetek 
többségében nem kódol többletje-
lentést, csupán megnevez (Akt, 
Aktok, Négy női akt, Fekvő aktok – 
lásd a lenti reprodukciónkat). 
A játék és a szimbólum azonban itt 
is jelen van: a művész lelkének ké-
peit vetíti ki a festett színpadra, 
szürreális látomássá komponálja a 
szecessziós ornamentikát egy exp-
resszív érzelmi viadal képeiben. 
Két festményén már utal részben 

az elvonatkoztatásra – a Balerinák 
és a Táncolók finoman, már-már 
grafikusan cizellált, illetve szimbo-
likusan stilizált jelenetezésében a 
táncra mint a folyamatos jelen, a 
mozdulat halála és a mozdulat szü-
letése sűrített pillanatára koncent-
rál, egyben a tánc mint metaforikus 
léthelyzet jelenik meg itt. 
Paul Valéry A lélek és a tánc című 

platóni dialógusában a mű végén 
csak egyetlen mondatot mond a 
táncosnő: „Tebenned voltam, ó, 
tánc, kívül más mindenen!” A tánc-
ba sűrűsödik tehát az egész élet, a 
születés és a halál, a szerelem és a 
csönd, a tűz és a tenger morajlása, a 
virágok szemérmes nyílása és a holt 
avar zizegése.  
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Tarnóczi Tamás cím szerinti kulcs-
képe is lehet azonban a reproduk-
ciónkon látható Animák között.  Az 
’anima’ jelent lelket (az animáció 
lelket ad a tárgyaknak), az ’animá-
lis’ kifejezésben ott van az ’állati’ 
jelentése, a pszichológiában pedig 
az anima a női lelket jelenti, egé-
szen pontosan: ’a férfi lelkében élő 
nőt’. Az anima a férfilélek összes 
feminim jellemzőjének megtestesí-
tője: bizonytalan érzéseké és han-
gulatoké, profetikus sejtelmeké, az 
irracionális iránti fogékonyságé, a 
személyszeretet képességéé, a ter-
mészethez való vonzódásé, illetve a 
tudattalanhoz való viszonyé. 
S itt kapja talán a legintenzívebb 

drámai töltést a festmény, itt van a 
legnagyobb szerepe az árnyéknak is 
(nem természetes fény-árnyék ha-
tásokról beszélünk Tarnóczi Tamás 
képein, hanem az alakok árnyék-
jellegéről), és itt lesz nyilvánvaló a 
bevezetőben említett rejtőzködés 
motívuma. 
 
Tarnóczi Tamás művészi testáb-

rázolásba kivetített érzéki szabad-
ságképe igen összetett, mégis egy-
értelmű hangokon szólal meg. 
Rejtőzködő és küzdő szabadság 

az övé, pontosabban úgy tűnik: még 
nem érzi magát szabadnak, azt csak 

eljátszani tudja misztérium-színpa-
dán, mély érzelmi gyökereket vib-
ráltató s érzékileg fűtött, archaikus 
indulatok keresik maguknak a fizi-
kai átlényegülés formáit. 
 

 
 
 
 
Tarnóczi Tamás: Animák között (olaj) 
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EGY KÉP – EGY VERS 
 

Tarnóczi Tamás Táncolók című olajfestményéhez 
 
 
 

 
A férfi mondja: 

 
Magamhoz öleltelek. 

Előbb csak bőröd 
párája illant 

tenyeremhez, s néztem, 
hogy válladon a hold 

szellőbe pislogva 
fénylik. 

 
Megsimogattam csípőd 

fölött a levegőt – 
perzselt. 

Zsibbadó vérünk  
táplálta lángok 

árnyékát az égig. 
 
 

A nő mondja: 
 

Magamba öleltelek, 
s benned voltam én is. 

Megremegtem, 
hogy ezt a falka-vad  
s riadt máglyatáncot 

a csillagok értik. 
 

S míg gyönyörű 
homályba csókoltam 

arcodat, 
egy pillanatra csak, 

de eljutott a tánc, 
a nyíló mozdulatba nőtt 

enyészet 
a szikra belsejéig.  
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ALSÓ TÁJAKON 
 

 
Megkönnyebbülten zuhant rá a WC ülőkéjére. Egyáltalán nem túlzás a 
„zuhant” kifejezés, az illemhelyhez vezető utolsó métereket szinte már 
futólépésben tette meg, a vécés néninek csak annyit hadart el gyorsan, 
hogy majd kifelé fizet a használatért, nem törődött az ülőke higiéniai ellen-
őrzésével, kapkodva oldotta meg nadrágszíját, s mikor combján érezte a 
nyirkos műanyag megváltó hidegségét, nagyot sóhajtott. 
Még szerencse, hogy volt szabad kabin, gondolta a tanár, akinek a távol-

sági buszjáraton a menetrend szerinti pihenőig hátra lévő utolsó negyedóra 
egyenlő volt a pokolba vezető úttal. 
Általában nem kínozta hasfájás, reggeli dolgaival sem voltak problémái, 

néha, egy-egy hosszabb, kényszerű bezártság alkalmával pedig legfeljebb 
hólyagjának feszülését érezte, ha előtte több folyadékot ivott. Most azon-
ban hirtelen hascsikarás támadta meg, alattomosan, szemtelen, korgó 
hangokkal kísérten, aminek nem tulajdonított különösebb jelentőséget, de 
két perc sem telt el, újabb, az elsőt többszörösen meghaladó erejű támadás 
érkezett a beleiből. Előbb elszégyellte magát, hogy nem tudja irányítani az 
emésztését, majd kétségbeesett, amikor meg kellett állapítania, hogy a test 
ingerére érkezett legtermészetesebb választ képtelen megadni: a busz alig 
nyolcvannal tempózik az országúton, sűrű forgalomban, két település kö-
zött, és legalább negyed óra kell, hogy megérkezzen a kisvárosba, melynek 
távolsági várójában bemehet végre a WC-be. 
Feltéve, ha kibírja addig egyáltalán, a csikarásnak ugyanis egy újabb hul-

láma tört rá, s a tanár legszívesebben elsírta volna magát tehetetlenségé-
ben. Próbálta meglazítani kicsit az övét, ha nem szorít, hátha az segít, majd 
elterelni a gondolatait az egyre vadabbul rátörő kényszerről, valamilyen 
szép dologra koncentrálni... De nem ment, semmi nem állította meg a 
rohamokat. Még annak a lánynak a mosolya sem, a mosoly felidézése, 
akinek tekintete a buszt várva tapadt rá, s már akkor sem tudta megma-
gyarázni, hogy miért nézte ki őt a lány, mit talál rajta érdekeset, s igaz, 
hogy csak óvatosan merte néha felemelni a tekintetét, mégis arra gondolt, 
mi lenne, ha beszélgetnének, találkoznának meg miegymás... 
Gyorsan kiszámolta, hogy ebben a tempóban még tíz perc van hátra a 

megállóig. Az összesen hatszáz másodperc, s ha megpróbál arra koncent-
rálni, hogy hatszáz másodpercet kell még kibírnia, azaz: ha elszámol hat-
százig, akkor megmenekül, vagy nem is hatig, hanem hétszázig inkább, 
hogy nyerjen még egy kis időt, hátha közbejön valami, és inkább lassan 
számol, becsapja a szervezetét, talán sikerül. A vizeletnél már nem egyszer 
bejött ez a trükk. 
Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét... Biztos, hogy nem fogja hétszázig 

kibírni, összecsinálja magát. Ötvenöt, ötvenhat, ötvenhét... Vajon mit ehe-
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tett, amivel ennyire elrontotta a gyomrát? A buszvégen elnyalt fagylaltra 
gondolt, de az is igaz, hogy előtte megivott egy pohár bort, ami lehet, hogy 
nem is látott soha szőlőt, ráadásul nem reggelizett, hiába volt már dél, 
mégis éhgyomorra itta a bort, arra pedig a fagylaltot ette, és mindezt azért, 
mert nem bírta már annak a lánynak a pillantásait, aki annyira bámulta őt 
a végállomáson. Amikor felállt, előbb valóban oda akart menni a lányhoz, 
aztán, mint aki már jó előre eldöntötte volna, hogy mit fog tenni, mégis az 
állomási büfé felé indult. 
Négyszázhúsznál egy kicsit megnyugodott, mintha megszűnt volna a 

hascsikarás, már a számolást is be akarta fejezni, de abban a pillanatban 
elvörösödött, és teljesen le is izzadt, majd kiverte a hideg verejték. Az újabb 
rohamnak ellenállva a fogait is úgy össze kellett szorítania, hogy azok 
majdnem kitörtek, már az egész hasa fájt, az oldala és a háta is, fájtak a 
veséi, szédült és úgy érezte, hogy semmi erő nincsen a lábában. Ötszáz-
negyvennél már nem bírt tovább ülni, csak az iratait tartalmazó kistáskát 
vette magához, s odaállt az első ajtóhoz, hogy azonnal leszállhasson, ami-
kor befordul a busz az állomásra. 
Az illemhelyre vezető utolsó métereket szinte már futva tette meg, a vé-

cés néninek csak annyit hadart el gyorsan, hogy majd kifelé fizet a haszná-
latért, s szinte rázuhant az ülőkére. Ilyen fájdalmas, mégis ennyire megvál-
tó megkönnyebbülést még soha nem érzett, a homlokáról a nyakába foly-
tak az izzadtságcseppek, az ingén is több helyen foltokban ütött át a verej-
ték, a szégyent és az elkeseredettséget legyőzte az a zsigeri örömérzet, az a 
fajta boldogság, mint amit a kisgyerek érez, ha először sikerül önszántából 
biliznie. 
Papír nincsen, sebaj, azt a vécés néni szokta adni, jár a harminc forinttal, 

papírzsebkendő azonban van nála, az még jobb is, mint az olcsó tekercsda-
rab. Bőven visszaér még a buszhoz, legalább három perc van az indulásig. 
Ám alig igazította bele nadrágjába az ingét, s nézte meg, hogy pontosan 
középen van-e a csat, újabb, igen erős csikarás rándította össze a hasát, 
mintha most kezdődne elölről az egész. 
Nincs mit tenni, addig kell visszaülni, amíg még lehet. Míg a másod-

percmutató e helyzetben fölöttébb gyorsnak tűnő araszolását követte két-
ségbe esve, a kannás bor miatt szitkozódott, s azon csodálkozott, hogy két 
deci bor hogyan változhat át ilyen nagy mennyiségű folyadékká. 
A busz azonnal indul, ő pedig még mindig a vécén ül, és képtelen arra, 

hogy felálljon, mert abban a pillanatban újra görcsbe rándul mindene. Tett 
még egy kísérletet, hogy elhagyja börtönét, ami kezdetben megváltást ígérő 
helynek tűnt számára, de nem tehetett semmit, a hasmenés erősebbnek 
bizonyult nála. A busz most már úgyis elment, üresen maradt a helye, pon-
tosabban csak a táskája maradt ott helyette, benne egy tiszta inggel és há-
rom napi szennyesével, tisztálkodó eszközökkel, egy madárlátta májkrém-
mel, valamint néhány könyvvel. Az egyikben talán benne van a neve és a 
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címe is, mostanában bele szokta írni a nevét a könyvekbe, tudja tehát iga-
zolni, hogy övé a poggyász, ha véletlenül leadják a végállomáson. 
Fél óra múltán jött ki a fülkéből, kifizette a harminc forintot, szerencsére 

a pénztárcáját és az iratait magával hozta, azt mondta a vécés néninek, 
hogy a papírra már nincsen szüksége, de a szappant elfogadta. 
A tanár már három éve leszokott a dohányzásról, most azonban szívesen 

rágyújtott volna. Olyan szédülés fogta el hirtelen, nikotin nélkül is, csupán 
a gondolattól és minden porcikájában érzett kimerültségtől, mint amikor 
egyszer valóban megszegte a fogadalmát, és több mint a feléig elszívott egy 
vaníliával illatosított szivarkát, majd szinte ugyanolyan lelkifurdalása lett, 
nem is pszichésen, hanem a gyomrában, mint amikor azt álmodta, hogy 
visszaszokott a cigarettára. Akkor persze a lelkifurdalást is csak álmodta, 
de most bármit megadott volna azért, ha kiderülne, hogy ez az egész utazás 
is csak egy álom, elszundikált a buszon, és hatalmas megkönnyebbülést 
érez, amikor felriad a végállomáson: megvan minden poggyásza, a busz 
vele együtt érkezik meg, ráadásul a hasa sem fáj. A Skoda tülkölése azon-
ban egyetlen pillanat alatt eloszlatta ábrándját, amikor lelépett a járdáról. 
Volt még ideje visszaugrani, s akkor tudatosult benne, hogy gyógyszerért 

akart indulni. Az első járókelőtől meg is kérdezte, merre van a gyógyszer-
tár, valamilyen gyorsan ható tablettát szeretett volna venni a hasmenés 
ellen. Visszasétált az állomásig, a menetrendből kiderült, van még három 
órája a következő buszig, amiről nem kell átszállnia, hogy haza érjen. Még 
sétálni is tud egy kicsit az eldugott kis városkában, gondolta, ám ehhez 
hirtelen semmi kedvet nem érzett, biztosra vette, ha bármikor is szóba 
kerülne később, csupán a város nevének hallatán is megfájdulna a hasa. 
A gyógyszertárat hamar megtalálta, a biztonság kedvéért széntablettát és 

azonnal ható kapszulát is vásárolt. Szégyenlősen sütötte le a szemét, fel-
rémlett előtte, hogy a gyógyszerész hölgy számára minden rendelés nyílt 
titoknak számít: a gyógyszer bepillantás ad legszemélyesebb életébe, a 
betegségeibe. Egy recept alapján rögtön tudják, hogy magas-e a vérnyomá-
sa, gerincbántalmai vagy idegrendszeri problémái vannak-e, hogy meghú-
zódott egy izma, migrénes fejfájás gyötri, májbetegségben, veseelégtelen-
ségben, prosztata bántalmakban szenved-e az ember, elkapott egy influen-
za vírust, tüdőgyulladása van, fogamzásgátlót szed, vagy éppen azt akarja 
kideríteni egy gyorsteszttel, hogy terhes-e. 
Ugyanúgy elszégyellte magát, mint amikor először vásárolt óvszert. Már 

egyetemista volt, tehát elég későn jutott el a beavatásig, és azért választotta 
a gyógyszertárat az ábécé helyett, mert a patika mégis egy olyan hely, ahol 
nem beszéli ki senki a másik ember titkait. Most viszont azért szégyellte 
magát, mert az ismeretlen gyógyszerész hölgy, aki kiszolgálta, azonnal 
megtudja, hogy neki megy a hasa, és ehhez az égvilágon semmi köze nin-
csen. Bárcsak óvszerért kellett volna jönnie, sóhajtott magában, ám ez a 
vágy most fölöttébb távolinak tűnt. 
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Látta a pult melletti asztalkára kitett műanyag poharakat és a kancsó vi-
zet, de ha a szívgyógyszert be is lehetne venni más előtt, önérzete tiltako-
zott az ellen, hogy széntablettákat tömjön magába. A szemközti presszóban 
egy pohár szódavizet kért, elhúzódott a sarokba, s ott vett be nyolc szemet 
a fekete tablettákból, és hozzá nyelt még egy kapszulát is.  Az ablakon ki-
nézve látta, hogy a gyógyszertár mellett van a városi könyvtár, amit néhány 
perce, célirányos közlekedése miatt, észre sem vett. 
Szerda délután van, a könyvtárnak ilyenkor nyitva kell lennie, s indult a 

bejárat felé. Ha már arra kényszerült, hogy idegenek olvashassanak az 
életében, ő is szeretne belopózni mások titkaiba, a könyvek pedig kitűnő 
lehetőséget adnak ehhez, hiszen a legtöbb kötetben másról sem lehet ol-
vasni, mint mások magánéletéről. Szerda délután már úgy sem volt könyv-
tárban évek óta, akkor van mindig a szakköre az iskolában, amit irodalmi 
színpadnak hívnak, bár eddig még egyetlen előadást sem sikerült az iskola 
falain kívülre vinni. Egyszer majdnem indultak egy megyei szemlén, csak a 
főszereplő az utolsó pillanatban megbetegedett. 
Most is szakköre lenne, csak az igazgató elküldte erre a konferenciára, 

ami az alapfokú magyaroktatás aktuális problémáiról szólt – a munkakö-
zösség előtt nem fogja bevallani, hogy nem sok értelme volt az egésznek –, 
s most a saját bőrén kellett tapasztalnia, hogy hiába beszélt eddig a diá-
koknak arról, hogy az irodalmi alkotásokban minden bajunkra gyógyírt 
lelhetünk, a hasmenés eddig valahogy nem jutott az eszébe. Hirtelen egyet-
len egy verset, regényt vagy drámát nem tudott volna mondani, amelyben 
valamelyik hősnek ilyen altáji problémája lett volna. A fogfájás, az más, egy 
Rousselot nevű francia költőtől idézte nem régen azt a sort, hogy „fogfájás 
kínozza a szeretőket”. Persze, ezt még a nyolcadikosok is alig értik meg, 
nem azért, mert még nem fájt a foguk, hanem azért, mert még nem voltak 
igazán szerelmesek, így azt sem tudhatják, hogy a szerelem múlása akár 
egy fogfájásban is megnyilvánulhat. 
Az ajtónál már egészen biztos volt abban, hogy valami eleve elrendelés 

rejtőzhet a mögött, hogy a buszon rájött a hasmenés, hogy a busz nélküle 
ment tovább, ezért itt ragadt ebben a városkában, s történetesen éppen a 
gyógyszertár mellett van a könyvtár... 
Milyen érdekes, gondolta a tanár, mind a két műintézmény a segítségnek 

egyfajta tára, mind a két helyre azért tér be az ember, hogy gyógyírt talál-
jon nyavalyáira, s ha elég bátor a továbbgondolásban, azonnal kész lehet a 
következtetéssel: a gyógyszertárat és a könyvtárat elméletileg semmi nem 
választja el egymástól. Elméletileg, hiszen a gyakorlat azt mutatja, hogy 
sokkal többen és gyakrabban járnak gyógyszertárba, mint a könyvtárba, és 
az orvoshoz sem azért mennek el, hogy könyvet írassanak fel receptre, a 
gyógyszergyártó cégek is jóval nagyobb haszonra tesznek szert, mint a 
könyvkiadók, sőt, még olyan orvosról sem hallott, aki éhen halt volna, a 
költők között azonban annál sűrűbben előfordulhat ilyen fajta haláleset.  
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A hasmenés nem biztos, hogy elmúlik egy könyvtől, folytatta hirtelen jött 
eszmefuttatását az olvasórészben, inkább lehet bízni a beszedett gyógy-
szerben, elmúlhat azonban a szorongása. Mert nem is biztos, hogy a bor 
váltotta ki ezt a gyötrelmet, az is lehet, hogy a stressz miatt volt az egész és 
attól, hogy felidegesítette magát, mert biztos volt benne, hogy az előadók 
nem tanítottak még iskolában, de iskolás gyereket sem láttak közelről. 
Bosszantotta a lány is, akit nem szólított meg a buszmegállóban, helyette 

inkább kannás bort ivott és fagylaltot evett. Sőt, hiába voltak csábító moso-
lyok a konferencián, tartalmi beszélgetésbe egyetlen nővel sem bocsátko-
zott, mert a szünetekben és a vacsorák, az ismerkedési est alatt is azt érez-
te, hogy neki semmi mondanivalója nincsen önmagáról és a világról, ő 
nem azt szokta meg, hogy a felnőttekkel beszél, a gyerekek között sokkal 
jobban érezte magát.  
Akkor döbbent rá, hogy senki nincsen a könyvtárban, amikor a fiatal 

hölgy megkérdezte, hogy milyen könyvet parancsol az úr. 
Nem tolakodón kérdezett, legalább tíz percet várt a kisasszony a köszö-

nés után. Biztosan gondolta, ennyi idő elég arra, hogy a számára ismeret-
len vendég eldöntse: lapokat, folyóiratokat akar-e olvasni, esetleg kölcsö-
nözni kíván-e, de ahhoz előbb be kell iratkozni. A tanár ugyanis tíz percen 
át semmit nem csinált, csak leült az egyik székre, bámulta a polcon előtte 
sorakozó új szerzeményeket. 
Köszönöm, kisasszony, mondta, most már jól vagyok, és rámosolygott a 

fiatal könyvtárosra. Zavarában tette ezt, mert mosolyogni most a legkevés-
bé sem akart. Majd néhány pillanat múlva azt kérte, hogy mutasson vala-
milyen könyvet, ami a hölgy szerint neki való lenne. 
Mégis, milyen az érdeklődése, kérdezte a lány, a szerelmes történeteket 

kedveli-e, esetleg a háborús könyveket, a krimit, az útleírást, a klasszikus 
világirodalmat, a magyar regényírókat... 
Nem tudom, mondta a tanár, s folytatni akarta, hogy ő tanítja is a köny-

veket, de most semmi nem jut az eszébe, képtelen megfogalmazni, hogy 
mit szeretne olvasni. 
Az baj, így a lány, hogyan ajánljak bármit is magának, ha nem tudom, 

milyen ember. 
Hát, ez az, gondolkodott el a tanár. Milyen ember vagyok? De ezt már 

hangosan mondta. Valami franciára vágyok, és Rousselot jutott az eszébe, 
aki arról írt, hogy fogfájás kínozza a szeretőket. Olyan költőre, akit nem 
sokan ismernek, tette hozzá. 
Van itt egy könyv, mondta a lány, úgy tudom, a szerzője költő is, de eb-

ben a könyvben nem verseket írt, és már hozta is Claude Roy Klasszikusok 
társaságában című esszégyűjteményét. 
A tanár belelapozott, majd a tartalomjegyzékből kiválasztotta a Casano-

váról szóló fejezetet. Maga is olvasta, ugye, kérdezte a lányt. Olvasta Casa-
novát is? 
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A könyvtáros lány lesütötte a szemét, éppen úgy, mint rövid idővel előtte 
a gyógyszertárban a tanár, s nem szólt. 
A tanár ránézett s látta, hogy nem a szégyen miatt mustrálja olyan erő-

sen az előtte lévő cédulákat, hanem a mosolyát takarja, majd sokat sejtető-
en visszanézett. 
„Csak kétféle betegséget ismer: az igénytelen szerelem viszontagságait 

és a gyomorrontás okozta bajt” – olvasta. Ez nem lehet igaz, képedt el, az 
első kezébe kerülő könyv első kiválasztott fejezetében azonnal saját magá-
val találkozik. 
Persze, nem pontosan ugyanaz a baj, hiszen Casanovát a gyomorrontás 

egy bizonyos de Maisonrouge úr szellemes mondására emlékeztette: „Az 
illető urat haldokolva vitték haza egy túlontúl bő lakoma után. Egy nyo-
morúságos koldus lép a hintó ajtajához: Uram, éhen halok. – Ej, mit 
panaszkodol, gazfickó – mondja neki sóhajtva Maisonrouge –, be szeret-
nék a helyedben lenni!” 
Igaz, egyikőjük sem, a nevezett úr és Casanova sem szeretett volna senki 

más helyében lenni, a tanárnak azon járt az esze, hogy bár a hasmenés nem 
azért tört rá, mert túlette volna magát, sokkal inkább azért, mert napok óta 

alig evett, s azt a keveset is 
egyszerre kapkodva és kel-
letlenül, de nincsenek rend-
ben a dolgai a szerelem te-
rén sem. Az ő esetében nem 
lehet igénytelen szerelemről 
beszélni, mert hiányzik va-
laki, akivel szemben igényes 
lehetne, legfeljebb a szere-
lem hiányának viszontagsá-
gairól gondolkodhatna el. 
Éhezik, de közben nem 

mer a terített asztalhoz ülni, 
nem képes bemenni egy 
boltba, hogy vásároljon ma-
gának megfelelő étket. 
Éhezik, és elég egy mo-

soly, máris bekövetkezik a 
baj. 
 
 
 

Komiszár János 
grafikája (tus) 



 467 

BÖSZÖRMÉNYI ŐSTEHETSÉG A HORTOBÁGYON 
 

Adalékok Káplár Miklós (1886–1935) festőművész portréjához 
 

 

 
Káplár Miklós cifraszűrben 
1930 körül a Hortobágyon 
 
A Hortobágyi Festőkolónia 1928-as 
alapítói közül folyóiratom hasábjain 
korábban már szóltam Maghy Zol-
tán szerepéről – művészetéről ké-
sőbb külön esszét közlök –, a má-
jus–júniusi számban a „debreceni 
művésztelep” Sőregi János által tá-
mogatott ötlete révén írtam Boro-
misza Tiborról, ezúttal a Kolónia 
harmadik tagja, Káplár Miklós mű-
vészetéhez kínálok néhány adalékot. 
A Hajdúböszörményben 1886-

ban született Káplár Miklós is azok 
közé az alkotók közé tartozott, akik 
autodidakta módon kezdtek el a 
képzőművészettel foglalkozni, ám – 
Győri Elekhez vagy Gajdos János-

hoz hasonlóan – iskolai keretek 
között, hivatásos mesterek irányítá-
sával képezték tovább magukat. 
(Káplár Miklós mint elsőéves rend-
kívüli látogató 1916-tól, harminc-
éves korától kezdve volt a Képző-
művészeti Főiskola hallgatója.) 
Káplár eredménnyel követte iro-

dalmunk, szobrászatunk és festé-
szetünk európai szintű három nagy 
alakjának útmutatásait. Felfedezője 
Rippl-Rónai József volt, mestere és 
barátja Medgyessy Ferenc, első 
méltatója Móricz Zsigmond lett – 
összegezte Masits László a követett 
értékmintákat Káplár Miklós mű-
vészi indulását ismertetve. Tanul-
mányában óvott attól, hogy Káplárt 
az éppen beérkezése idején mozga-
lommá fejlődött, autodidaktáknak, 
illetve őstehetségeknek aposztrofált 
naiv művészek közé soroljuk. 
Moldován Domokos viszont meg-

lehetősen gazdag anyaggal szere-
peltette a Káplár Miklós-életművet 
a naiv művészekről készített doku-
mentumkötetében, bár lábjegyzet-
ben ő is utalt arra, hogy Káplár csak 
kényszerűségből fogadta el képeivel 
a meghívást az Őstehetségek 1934-
es kiállítására, halála előtt egy esz-
tendővel. Káplár sorsát, művészi 
útját inkább a kor lehetőségeinek 
modelljeként értékelte, a lélekben 
élő őstehetség példájaként. 
Móricz Zsigmond egyébként – az 

autodidakták művészetét népszerű-
sítve – 1935 októberére jutott el az 
őstehetség szónak ahhoz az értel-
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mezéséhez, melyben már rávilágí-
tott a naiv képző- és a népművészet 
közötti rokonságra. 

 
Kocsizás a hídi vásárra (olaj, 1930) 

 
Káplár Miklós emlékkiállításának 

megnyitóján – elmesélve, milyen 
emlékeket őriz Káplárról, hogyan 
ismerkedtek meg, a festő hogyan 
szólította meg Rippl Rónait s került 
vele szorosabb kapcsolatba –, meg-
állapította, hogy a hajdúböszörmé-
nyi képíró eredeti őstehetség volt, 
és ismét meghatározta a kifejezést: 

 
Hortobágy (olaj, é. n.) 
 
„Őstehetségnek szokták nevezni 

azokat az egyszerű, rendszerint 
szántó-vető embereket, akik vala-
milyen belső ösztönzés folytán 

ecsethez vagy agyaghoz nyúlnak, és 
meglepő dolgokat teremtenek a 
maguk primitív technikájával. Ezek 
az őstehetségek voltaképpen az 
ősművészetnek tanítványai. A nép-
művészet éppen úgy megállapította 
a maga sémáit, mintáit, beszéd-
nyelvét, mint a kulturális művészet. 
Aki a falusi életben nyúl a művészet 
szerszámához, az azokból a vona-
lakból, mintákból és stílusokból 
indul ki, amit a gyermek őriz a falu 
életében, gyermeki nemzedékről az 
új nemzedék veszi át a hajdan fel-
nőttek tudományát képező művé-
szeti beszédmodort.” 

 
Itatás a kettős kútnál (olaj, 1933) 

 
Oda kell figyelnünk a „kulturális 

művészet” szóhasználatra, melynek 
alkalmazásával Móricz is elfogadta 
a nép-, illetve naiv művészet, vala-
mint az úgynevezett magas művé-
szet közötti különbségtételt, hiszen 
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maga is a „magas kultúra” festőiről, 
szobrászairól beszél, akik felszaba-
dultak ez alól a megmerevedett, 
mégis eleven tárgyalási módszer 
alól, amely kész stíluseredményeket 
ad a magyar földműves népnek a 
maguk láthatárán lévő jelenségek 
megörökítéséhez. 
Lyka Károly egyáltalán nem sze-

repeltette Káplárt az őstehetségek 
között azon a listán, melyben felso-
rolta, kik nem voltak valamilyen 
művészeti szakiskola növendékei. 
Jól tudta ugyanis, hogy bár nehe-
zen érkezett a csikósok közül a kiál-
lító művészek sorába, éppen olyan 
akadémiai tanulmányokat végzett 
maga is, mint bármilyen más festő. 
A hortobágyi pásztorból a Horto-

bágy és a pásztorélet festője lett. 
Tizenhárom évesen tetszett meg 
neki legidősebb bátyjának cifra-
szűrje, s akkor döntötte el, hogy ő is 
gulyásbojtár lesz a Nagyhortobá-
gyon. Hajdúböszörményt elhagyva, 
1902-ben ment ki a Hortobágyra 
tanyásnak. Háztartást vezetett, és 
egy év alatt elsajátította mindazt, 
amit tudni kell egy bojtárnak. Aztán 
két évig gulyás-, egy évig csikósboj-
tárként dolgozott. A lába azonban 
megbetegedett, nem pásztorkodha-
tott tovább. Kitanulta a mészáros 
mesterséget, és segédként dolgozott 
Budapesten. 
„Egyszer munka nélkül járkáltam 

az utcán, és összetalálkoztam egy 
mészáros barátommal, aki szintén 
munka nélkül volt, és ő mondta, 
hogy menjünk el a Szépművészeti 
Múzeumba, ott fűtenek, és nagyon 
jól el lehet tölteni az időt, aztán 
meg szép képeket is lehet látni. 
Nagyon tetszett nekem ez az aján-

lat, hogy még képeket is lehet látni. 
Mikor beléptünk a múzeumba, és 
megpillantottam a Piombó-féle fér-
fiarcképet, mindjárt azt gondoltam, 
hogy most már tudom, mi leszek. 
(...) Másnap festéket vásároltam és 
hozzáláttam festeni, de sehogy sem 
ment” – emlékezett vissza önélet-
rajzában a képzőművészettel való 
első, meghatározó találkozására. 

Pincérkedett később, s az egyik 
étteremben ismerkedett meg Rippl-
Rónai Józseffel, akinek tetszettek 
Káplár képei, de nem tanácsolta, 
hogy beiratkozzon az akadémiára, 
mondván, hogy ez a fajta tanulás 
csak áttételekkel segítené a fejlődé-
sét. „Ne iparkodjon olyan lenni, 
mint más, legyen eredeti, szépen 
gondolkodó művészember” – írta 
neki Rippl-Rónai egyik levelében. 

 

 
Öreg juhász (olaj, 1930) 
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Rippl-Rónai nagyra értékelte a 
tehetség mellett Káplár Miklós ki-
tartását és szorgalmát, arra is biz-
tatva, hogy szerénységét, egyszerű-
ségét soha ne vetkőzze le. Rippl-
Rónai egyébként már 1922-ben 
arra ösztönözte – derül ki a Masits 
László által idézett levélből –, hogy 
fesse a Hortobágyot: „A maguk 
tájéka oly szép, egyszerű és magyar, 
hogy meg kell – pláne Magának! – 
festeni” – írta Kaposvárról, figyel-
meztetve, hogy kár volna az ottani 
érdekes alakokat és típusokat a mű-
vészet részéről elhanyagolni.  

 
Káplár Miklós festés közben 
a Hortobágyon 1929-ben 

(Ecsedi István felvétele) 
 
Masits László szerint fontos ta-

nulsággal szolgál, hogy a tanulás 
lehetőségéhez idejében hozzá nem 
jutó ember leírhatatlan küzdelmes, 
vargabetűkkel tűzdelt életre kény-
szerül még akkor is, ha kitartása, 
kivételes tehetsége mellett lángeszű 
barátokra talál, s önzetlen támoga-
tásukat igényelheti. 

 
Bikagulyás (olaj) 

 
Káplárnak a Hortobágy nemcsak 

festői témákat adott, hanem prog-
ramot is jelentett. 1928-ban fedez-
tette fel a Hortobágyot a magyar 
képzőművészettel, Boromisza Tibor 
és Maghy Zoltán társaságában lét-
rehozva a Hortobágyi Festőkolóni-
át. Arról egyébként megoszlanak a 
vélemények, hogy Boromisza vagy 
Káplár volt-e a hortobágyi festészet 
első igazi képviselője. Móricz meg-
állapításait elfogadva, mellőzöttsé-
ge miatti elkeseredettségében így 
fogalmazott Ecsedi Istvánhoz írott 
levelében 1931-ben (a levelet Masits 
László idézi a Déri Múzeum 1975-
ös évkönyvében): „Debrecent és a 
Hortobágyot a képzőművészeti kul-
túra területén én képviselem. Én is-
mertettem meg a Hortobágyot. Mó-
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ricz Zsigmond azt mondja, hogy a 
Hortobágyot én fedeztem fel. Egy 
megye megtehetne annyit, hogy két 
értékes művésze (…) ne haljon éhen. 
Ha a megye és a város akar a művé-
szet érdekében tenni valamit, első 
sorban én jöhetek, amit az ország 
jeles művészei és kritikusai bizonyí-
tanak. A másik Holló László, aki 
komoly festő.”  

 
Káplár Miklós önarcképe 
(grafika 1925-ből) 
  
Életrajzában írta, hogy bár sokat 

tanult a főiskolán és Rippl-Rónaitól 
Kaposváron, a Hortobágyon eleinte 
nehezen ment a munka. „Az első év 
csak kísérletezés volt. Nagy gondot 
okozott a puszta megfestése. Meg-
oldani azt a nagy perspektívát, ami 
ott van” – írta. A térproblémát Káp-
lár aztán azzal a természetességgel 
kezelte, amit hortobágyi csikósboj-
társágából örökölt. 

 
Káplár Miklós hajdúböszörményi lakó-

háza (Moldován Domokos felvétele) 
 
A „kemény, vastag, egyszerű ma-

gyar” festői beszédmodorában a 
magas ég nem az ájtatos fenséget, 
hanem a népi áhítat panteisztikus 
szentségét sugározza. Ez a végtelen-
ség mintegy fel is erősíti a „jellemek 
és tárgyak komor egybefoglalásá-
ban” megmutatott tömörséget. Káp-
lár horizontja életvonal a pásztor és 
paraszt homlokán. Miként maga 
írta: „Én nem csupán pásztorokat 
vagy ménest akarok festeni, hanem 
a Hortobágynak a lelkét.” 

 
Égerházi Imre: Káplár Miklós (olaj) 
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ÁLLANDÓSÁG A VÁLTOZÁSBAN 
 

Újabb jubileumhoz közeledik a Cívis Nemzetközi Művésztelep 
 

 
A Hajdúszoboszlói Cívis Nemzetkö-
zi Művésztelep az idén még csak 13 
éves, júniusban mégis a 23. idényét 
rendezhette meg az alapító és fenn-
tartó Cívis Hotels Zrt. jóvoltából – 
ugyanis az 1995-ben létrehozott, az 
első években Torok Sándor, 2001 
nyarától Madarász Gyula művé-
szeti vezetésével működő kolónia 
tagjai 1997-től kezdve minden év 
november végén–december elején 
változatlan feltételekkel dolgozhat-
nak a Délibáb Szállóban. 
Ráadásul a közös alapítvány irá-

nyítása alatt működő Hortobágyi 
Nemzetközi Művésztelepen külön 
tagozata van a fotóművészeknek, s 
az idén ősszel második alkalommal 
rendezik meg a művésztelep Holló 
László-tagozatát. 

 
Balázs Imre: Fák (olaj) 
 
A művészeti vezető az a B. Mikli 

Ferenc, aki az idén nyáron – Mada-
rász Gyula telepvezetői tisztségéről 
való lemondását követően – a Cívis 
kolónia művészeti munkáját szin-
tén irányította. 

Az alapító Hupuczi László, illetve 
a kuratórium javaslatára azzal a 
változtatással is a szemléleti sokré-
tűséget és dinamizmust kívánják 
szolgálni, hogy egy-egy telepidény 
szakmai és művészeti munkájának 
összefogásával más és más alkotót 
bíznak meg, így B. Mikli Ferenc 
után novemberben Balázs Imre és 
Micska Zoltán festőművészek veze-
tik a telepet. 

 
Micska Zoltán: Siratóének (akril) 

 
(A Kovács Máté Városi Művelő-

dési Központtal és Könyvtárral való 
együttműködésnek köszönhetően a 
záró kiállítások immár ismét klasz-
szikus kiállítótérben kapnak helyet, 
hiszen az új termések bemutatóit a 
Szoboszlói Galéria újra felvette a 
programjai közé.) 
A művésztelepi megnyitó ünne-

pélyes aktusa volt egyrészt a kijevi 
művészeti akadémián márciusban 
rendezett nagyszabású (debreceni–
hajdúszoboszlói–hortobágyi) kiállí-
tás beszámolója a delegáció tagja-
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ként jelenlévő s köszöntőt mondó 
Madarász Gyula tolmácsolásában, 
valamint a Holló László-díjas fes-
tőművész, Komiszár János művé-
szeti közéletünkben vállalt missziós 
tevékenységének újabb állomása-
ként megjelent Délibáb színei című 
album bemutatója. 
Mivel az igényes kiállítású kiad-

ványban szereplő művészportrék, 
interjúk és műteremriportok ala-
nyai nagyrészt (mintegy harminc 
alkotó) a Cívis-művésztelepcsalád 
tagjai voltak, a kuratóriumi elnök, 
Ujváry Zoltán professzor emeritus 
ismertetése joggal kívánhatta ma-
gának a familiáris jelzőt.  
 
 
 

RÉTI ZOLTÁN A MÓZES 
BEFEJEZÉSÉRE KÉSZÜL 

 
A megnyitó után volt alkalmam külön 
is beszélgetni a Balassagyarmaton élő 
Réti Zoltán festőművésszel (a folyóirat 
előző számában portréját adtam), aki 
jövő tavasszal lesz 85 éves. 
Elmondta: addigra szeretné befejezni 
Madách Imre Mózesének illusztrálá-
sát, amit még 1985-ben kezdett el. Ezt 
megelőzően dolgozta fel Az ember 
tragédiáját – a Mózes elkészült lapjait 
a dráma színrevitelének centenáriuma 
alkalmából szervezett ünnepi bemuta-
tón állították ki 1988-ban a Nemzeti 
Színházban. A téma most újra foglal-
koztatja a Madách-díjas mestert (akit 
számos művészeti elismerése mellett a 
Magyar Köztársaság Arany Érdemke-
resztjével tüntettek ki); 20 (vagy 120) 
év után azt faggatja: a sikertelen drá-
ma mögött mi az Ember drámája. 

A Cívis Nemzetközi Művésztelepre 
meghívott művészek névsora: 
 
Ásztai Csaba, Balázs Imre, Bornem-
issza Vass Kató, H. Csongrády Már-
ta, Kányási Holb Margit, Komiszár 
János, Kréher Péter, Láng Eszter, 
Madarász Gyula, Makláry Kálmán, 
B. Mikli Ferenc, Nagy Előd, Sáli 
Róza, Simon Zsolt, Réti Zoltán, Sipos 
Zsófia (Magyarország), Dudás Gyula, 
Sz. Kovács Géza, (Románia), Olesz 
Figol, Olga Figol, Földessy Péter, Bo-
risz Kuzma, Micska Zoltán, Ivancsó 
András (Ukrajna), Mosche Green 
(Izrael), Gyurkovics Hunor, Slavica 
Markovic, Torok Melinda (Szerbia), 
Márta Mekker (Németország). 
 
 

 
Réti Zoltán: Mózes; az égő csipkebokor 

(akvarell, 1985) 
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MUNKÁCSI ZSINAGÓGÁK EMLÉKÉRE 
 
(Szonett Micska Zoltán festményéhez) 
 
 
 

Mint aki felfalni akarja a földet, 
kitátott szája van a gyűlöletnek. 
Belehullva a vér-fehér időbe, 
hitünkkel most így leszünk eretnek. 
 
Úgy, hogy megölelnénk, aki szenved, 
s öleljük közben hitvány magunkat. 
Úgy, hogy az emlék köteles lesz, 
s bevakolt könnyeink a kőbe futnak. 
 
Néztük a csodás, nagy égi jelt, 
és lemázolták szemünket sárral, 
akik nem akarták, hogy lássunk. 
 
Most betűznénk: vért hogyan lüktet 
az idő a templom dúlt falában. 
S kitagadjuk zsarnokkirályunk. 
 
 
 
 
LELKEMBEN ÁLOMNYI MÁZSÁT 
 
(Balázs Imre festőművésznek) 
 
 
 

Bejártam a három világot. 
Csodáit őrzöm a ráncok mélyén. 
Szerelmek, óbor és hiányok 
osztoznak vérem gyűlt szenvedélyén. 
 
Meg kellett küzdenem a tűzzel, 
s hogy makrancosan szívem ne égjen, 
poklok terhével felröpültem 
a világra egy irgalmas éjen. 



 475 

Láttam árvát, anyát, katonát, 
féltem: tört szárnyú sas fia voltam. 
Mosolyvadász nap sütött tovább – 
lelkemben álomnyi mázsát hordtam. 
 
Fentről is ugyanaz volt a táj: 
csak érintések és csak lábnyomok. 
Éreztem, hogy minden íze fáj 
annak, kit köldökig temet homok. 
 
 
*** 
 
Éreztem: szebb dolgom van még ma itt – 
hogy meg kell mentenem valakit. 
 
 
 
 
A FÁK TEMPLOMÁBAN 
  
(Nagy Előd képei alá) 
 
 
 

Az erdő mélye olykor áthatolhatatlan, 
mint némely szándék az emberekben. 
 
Láb még nem taposta szét a vén avart, 
s nem érintette kéz a háncs benőtte vart – 
az ősi tisztaság van ott a szűz berekben. 
 
A félelem szűnik, dallá érik ím: 
eltévedt rigó imája lesz reá a rím. 
 

 
 
  

(A Cívis Nemzetközi Művésztelep legutóbbi idényének munkáiból válogatott 
kamara-összeállítást júliusban az Aranybika Galériában is bemutatták.)  
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„A DALOK SZÍNESEK” 
 

Az AKT Képzőművészeti Társaság 
Kodály Zoltán emlékére hirdetett 

pályázati csoportkiállítása Tégláson 
 

 
Általában izgalmas kihívást jelent-
het egy művész számára az a hely-
zet, amikor a spontán ihlet, a termé-
szetes inspiráció helyett egy másik 
művészeti ágban született alkotás 
teremti meg a kép genezisének szel-
lemi-lelki környezetét, illetve meg-
oldandó feladatként az asszociációra 
váró életmű valamilyen formában a 
kompozíciós utat is kijelöli. 
Testvérmúzsákról joggal beszél-

hetnénk a Kodály Zoltán-emlékév-
hez kapcsolódó képzőművészeti al-
kotások apropóján. Például a zenei 
és a képi kifejezés párhuzamairól, 
az inspiráló motívumokról, a direkt 
vagy szimbolikusan kódolt motí-
vumidézetekről, a portré vagy a ze-
neműben fellelhető és újraidézhető 
szituáció megjelenítésének olykor 
absztrahált környezetben való sze-
repéről, tehát a látvány és a zenei 

modulációk mintájára épülő elvo-
natkoztatás kapcsolatáról. Célsze-
rűbbnek tartom azonban, ha az 
emlékezés képzőművészeti megje-
lenésének egy lehetséges modelljé-
ből kiindulva foglalom össze mon-
danivalómat. 
Huszonöt alkotó összesen több 

mint hatvan munkát adott be az 
AKT Képzőművészeti Társaság, va-
lamint Téglás Város Polgármesterei 
Hivatala és a Kölcsey Ferenc Me-
gyei Közművelődési Intézet által 
meghirdetett pályázatra. (Majdnem 
másfél évtizedes múltja van a me-
gyei seregszemléknek, s rendszerint 
egy aktuális témakör, műfaj vagy az 
„in memoriam” jellegű inspiráció a 
pályázat hívógondolata.) 

 
          Aby Szabó Csaba: Évszakok I–IV. 
                                            (elektrografika) 
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A zsűri a művek felét bocsátotta 
kiállításra huszonegy művésztől. A 
tárlaton a balmazújvárosi Posta 
Andrea Zsuzsa és Szeifert Imre, a 
bocskaikerti Horváth Sándor, a 
debreceni Aby Szabó Csaba, Du-
rucskó Zsolt, Illés Attila, Katona 
Erzsébet, Komiszár János, Korok-
nai Róza, Luczi János, Makai Éva, 
Makai Gyula, Szabó András és 
Tenki Dezső, a derecskei Móré Imre, 
a földesi N. Bere Annamária, a 
hajdúszováti Király Antal, a nádud-
vari V. Törös Borbála, a püspökla-
dányi Répási Róza, a téglási Mol-
nárné Simon Ibolya és Nagy László 
művei szerepeltek.    
Természetesen az esztétikai, mes-

terségbeli és kompozíciós normák 
voltak meghatározóak, befolyásol-
hatta azonban a döntést (talán tu-
dat alatt is) a pályázat témája és 
szellemisége. Így előnyt élveztek 
azok a munkák, amelyek a szorosan 
vett Kodály-tematikához kapcso-
lódtak, és nem volt kizáró vagy pre-
feráló indok az amatőr vagy hivatá-
sos művészeti tagság sem. A közös 

mérce mellett az autonóm alkotói 
világok szintén normaépítő faktu-
mok voltak, s tanulságos örömmel 
fedezhettünk fel önmagukhoz ké-
pest újító törekvéseket is egyes mű-
vészek esetében. 
Itt is meghatározó volt azonban a 

hitelesség elve (esztétikai, morális 
és filozófiai értelemben – az erede-
tiség, a művészi funkció mellett 
értve itt az emberi üzenetet, a kér-
dezés módját és tartalmát az auten-
tikus válaszokkal együtt). Miként a 
képi emlékezés megjelenítésének 
minden formájánál az a legfonto-
sabb eldöntendő kérdés: a toposzok 
ismétlése helyett mit tesz hozzá az 
emlékező művész a hagyományhoz, 
azaz: hogyan vesz részt maga is a 
hagyományalkotásban. 
Sajátos formában van jelen az 

emlékezés a művészetben (utalás-
ként megjegyzem: egy hosszabb ta-
nulmányt írtam erről a kérdésről a 
Mediárium című kommunikációs, 
média- és társadalomtudományi fo-
lyóirat 2007/tavaszi számába a 
Grafikusok Ajtósi Dürer Egyesülete 
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2006. évi in memoriam csoportki-
állítása apropóján). Amikor az „em-
lékkép” láthatóvá válik, a képet a 
művész nem megnevezi, hanem 
úgy (re)konstruálja, hogy gyakran 
nem a lineáris logika szerint követ-
keznek egymás után az érzékeléstől 
a fogalomalkotásig vezető fázisok, 
hanem logikai ugrások, szubjektív, 
asszociatív kapcsolódások határoz-
zák meg a(z elsősorban képi) foga-
lomalkotást, hiszen a művészi em-
lékezés folyamatában az emlék-
anyag maga is változik. 

 
Király Antal: „… a páva” (olaj) 
 
A művészi emlékezés egyben al-

kotó is, produktív tudatműködés. 
Itt az emlékezés gyakran nem a 
múlthoz kötődik – még ha ese-
tünkben Kodály Zoltán élő öröksé-
ge a múltban is gyökerezik –, ha-
nem közvetlen, intenzív jelenlét a 

jelen időben, a bergsoni „végtelen 
tartam” aktiválása. Nem passzív 
megjelenés, nem ismétlő illusztrá-
ció, hanem tevékeny részvétel. 
Kérdésünk az, hogy a múltörök-

ség felé való tudatos visszafordulás, 
a ráemlékezés folyamatában mi-
ként változhatnak meg vagy ölthet-
nek új formát a jelentések. Hiszen a 
képzőművészeti (és a benne foglalt 
szellemi) hagyomány megidézése 
egyben hagyományalkotás, a ha-
gyományba való belehelyezkedés 
pedig retrospektív konstruálás: egy 
diszkurzív folyamat során születik 
meg az új narratíva. 
A jelen művésze párhuzamos 

párbeszédeket folytat, világképek, 
szellemi tartalmak tárgyiasulnak, a 
mű kihelyeződik a valóságba. Ám 
mivel az emlékezés képtárgyi pro-
duktuma nem izoláltan, hanem egy 
fajta intertextuális valóságban szó-
lítja meg a nézőt, az esztétikai tár-
gyiasságot egyszerre két fizikai 
tárgyiasság hordozza: a műalkotás-
ban testet öltött szellemi tartalom 
és a befogadás pillanatában is foly-
ton alakuló örökségkép. Valamilyen 
kettős játékról van itt szó: a művész 
először befogadó, amikor esetünk-
ben a Kodály- mű vagy -kép kihe-
lyezett tárgyiasságában azt saját 
szubjektumán keresztül értelmezi, 
majd alkotó, amikor e hozzáadott 
értelmezéssel, más fizikai megjele-
néssel, új esztétikai tárgyiasságot 
helyez ki a többi befogadó elé. A 
Kodály-mű ugyanis egyszer már 
stabilizálta a szellemi alakzatot, egy 
új műalkotás továbbgondolásával 
azonban felszakadnak ezek a stabil 
formák, a műtárgy újra kihelyező-
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dik a valóságba, és az úgynevezett 
általános kommunikációs informá-
ciócsere része lesz. 
Keserü Katalin az emlékezés kor-

társ művészetben érzékelhető meg-
nyilvánulási formáit csoportosítva, 
megismerő (érzékeny), autonóm 
művészi, mágikus és meditatív em-
lékezésről beszél, kiegészítve a sort 
az emlékezetet őrző, serkentő kép 
funkciójának értelmezésével. Ezt a 
modellt tovább árnyalhatjuk a Per-
neczky Géza által elkülönített kul-
turális reflexek rendszerével, me-
lyek rányomják bélyegüket a művé-
szetekre is. A multistiláris, stílusta-
lan, nosztalgikus, marginális, apo-
kaliptikus, hedonisztikus, apoliti-
kus, vallásosan transzcendens, her-
metikus és net-work jellegű kultu-
rális viselkedésformák mindegyike 
időbeli és térbeli tranzitivitást, át- 
és bejárhatóságot teremt, és a mű-
vészi emlékezés formája lesz az 
úgynevezett tranzitív emlékezet is. 
Az arcképalkotó kép a megisme-

rő emlékezés formája; a mágikus 
emlékezés a tapasztalást és vissza-
emlékezést nem kognitív folyamat-
ként éli meg, inkább rituális tereket 
konstruál. A meditatív emlékezés 
felbontja a stabil tér- és időviszo-
nyokat, az emlékezet fokozatosan 
feloldódik egy spirituális rendben. 
S mivel a személyekhez kötődő 

művészi emlékezésben a kiemelke-
dő emberek, életművek szakralizá-
lásának igénye is jelen van, azt 
mondhatjuk, hogy valamilyen for-
mában minden most bemutatott 
kép rendelkezik a mágikus emléke-
zés funkciójával, miközben az ösz-
tönösen választott modellben leg-

inkább a megismerő és meditatív 
emlékezés tulajdonságai játszanak 
nagyobb szerepet. 

 
Király Antal: A dalok színesek (olaj) 
 
Végül kísérletet tehetünk arra, 

hogy egyes alkotókat (az itt bemu-
tatott munkák alapján) odasorol-
junk egy-egy emlékezési típushoz. 
Szándékosan választotta a mági-

kus emlékezés formáját például 
Aby Szabó Csaba, népi szecessziós 
motívumépítkezésével az archaikus 
szakrális tartalmakat bontogatja, és 
metaforikus a kapcsolat a Kodály-
életművel, hiszen a növényi orna-
mentikában azt a népi örökséget is 
megszólítja, amely rokonítja a mű-
veket a Kodály-népdalgyűjtésekkel. 
Ugyancsak a mágikus emlékezők-
höz sorolom a megújult kompozíci-
ós látással jelentkező Koroknai 
Rózát. Psalmus Hungaricusa egy-
részt címével utal a kodályi örök-
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ségre, s a rituális jelleget erősíti az 
intertextualitás igénye, az absztrak-
ciós mű olyan környezetet teremt 
maga köré, melyben egyértelműek 
lesznek az utalások. 

 
Komiszár János: Balassi motívumára 
(akvarell) 
 
Folytatható ez a sor N. Bere An-

namária vagy Posta Andrea Zsu-
zsa, Tenky Dezső, illetve Durucskó 
Zsolt munkáival, hiszen a képi és a 
címszerűen szövegbeli asszociációk 
az emlékek rituális érzéki megjele-
nésére utalnak. A látvány kifejezé-
sében valamilyen zenei építkezés 
szabályait követik, s nem feltétlenül 

az ember, a mű és a mű kellékeinek 
megidézésére törekednek, hanem 
egy személyes élménykör kompozí-
cióba emelése teszi sajátosan egye-
divé a munkákat. 

Az említett művek vi-
szont egyrészt vissza-
kanyarodnak a megis-
merő és előremutatnak 
a meditatív emlékezési 
modell felé. Egyértel-
műen a mágikus rituá-
lis körbe tartozik azon-
ban Molnárné Simon 
Ibolya naiv művészete 
– s az elnevezés nyil-
vánvalóan esztétikai és 
művészettörténeti stí-
lusra utal. A romlatlan, 
bájos gyermeki látás- 
és autentikus ábrázo-
lásmód külön is mé-
lyebb értékelést igé-
nyelne, itt csupán arra 
utalok, hogy a népéleti 
mozzanatok naiv mű-
vészi megjelenítése (a 
figuralitás és a realiz-
musigény ellenére) a 
múltba kivetített má-
gikus realizmus lesz. 

Mondhatjuk ezt a folklorisztikus hi-
telesség okán ugyanúgy, mint a 
mesei emelkedettségű rituális tör-
ténetmesélés alapján. 
S ha már a meditatív emlékezésre 

utaltam fentebb, ide sorolom Ko-
miszár János és Király Antal mű-
veit, hiszen a meditatív teret egyi-
kük (Komiszár János) absztrahált, 
a másik (Király Antal) redukált és 
stilizált eszköztárral teremti meg. S 
habár Komiszár Balassi-utalásai a 
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kép értelmezésének szövegbe he-
lyezett közege felé, Király ráismer-
tető pávamotívuma a megismerő 
emlékezés irányába is kapukat nyit, 
ez az emlékezés felbontja a stabil 
tér- és időviszonyokat. 
Keserű Katalin írja: a kép és a né-

ző nemcsak nézi egymást, de egy 
közös tér koordinátái is lesznek, az 
emlékezet fokozatosan feloldódik 
egy spirituális, szellemi folyamat-
ban, melynek célja, hogy mű és 
befogadó egyaránt közel 
kerüljön a végtelen meg-
tapasztalásának miszti-
kus élményéhez. 
A külső kép egyben 

belső kép is, ahol már 
nem a Kodály-örökség 
keresi a helyet, hanem 
belépünk egy olyan időt-
len képtérbe, ahol lelki 
és szellemi találkozása-
ink helyeit rögzíthetjük. 
S ezt üzeni a kiállítás 

egésze: „A dalok színe-
sek” – és dallama van a 
színnek is; a kép terébe 
lépve kitágul a világ: a 
lélek mélyeihez és fel, a 
szellemig. 
 
 
 
 
 

Komiszár János 
Balassi motívumára 
készített akvarellje 

A pályázaton nívódíjat kapott Aby 
Szabó Csaba (Téglás Város Díja), 
Király Antal (az AKT Képzőművé-
szeti Társaság Díja) és Komiszár 
János (a Kölcsey Ferenc Megyei 
Közművelődési Intézet Díja); külön-
díjas lett Molnárné Simon Ibolya és 
N. Bere Annamária.  
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TOKIÓ UTÁN PEKINGBEN IS KODÁLY 
 

A szeptemberben kezdődő kínai magyar évad eseményeiben szintén 
szerepet vállal a Debreceni Kortárs Művészeti Közhasznú Alapítvány 
 
 
A Kodály Zoltán-emlékév alkalmából 
Kodály öröksége szellemében, a zene-
szerző alakja és világhírű magyarjaink 
köré rendezett képzőművészeti kiállí-
tással utazott még márciusban Tokió-
ba a Koncz Művészeti Galéria kft. s az 
ugyancsak Koncz Sándorék által mű-
ködtetett Debreceni Kortárs Művészeti 
Közhasznú Alapítvány. (A tokiói nagy-
követségen, illetve a nagyközönségnek 
és a japán zeneakadémiáknak bemu-
tatott kiállításról a folyóirat korábbi 
számaiban írtam.) 
Koncz Sándor júniusi pekingi útja 

újabb felkérést eredményezett: művé-
szeti anyagukkal részt vesznek a Pe-
kingben szeptember 1–3., Sanghajban 
szeptember 4–6.  között nyíló Kínai 
Magyar Évad rendezvényein, melynek 
nyitó ünnepségeire népes magyaror-
szági delegáció utazik. 
A kulturális és művészeti esemé-

nyek mellett kiemelt szerepet kapnak 
a gazdasági programok: nemcsak áru-
bemutatók és célzott partnerlátogatá-
sok szolgálják a gazdasági orientációt, 
hanem befektetési és üzletfejlesztési 
konferenciát is rendeznek. 
Szeptember 2-án kibővített emlék-

ülésen találkoznak a Pekingi Kodály 
Társasággal (erre Koncz Sándor sze-
mélyes meghívást kapott, s itt a japán 
anyag egy részét szintén bemutatják), 
a szeptember 5-én Sanghajban nyíló 
Magyar Kereskedelmi Központba pe-
dig már elvitték a Magyarország tájai 
című kiállításukat, mely Tokiótól Los 
Angelesig bejárta a világot, s Pekingtől 
Holoudáig Kína több városában sze-
repelt. A képek a tervek szerint egy 
évig maradnak kint. 

Koncz Sándor beszámolt arról is, 
hogy több felajánlásukról értesítették 
az évad eseményeinek szervezésében 
közreműködő Oktatási és Kulturális, 
valamint a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztériumot. Leveleiket már el-
küldték, s a júliusi lapzártakor éppen a 
minisztériumi válaszokra vártak. 

 
Győrfi Sándor: Kodály (bronz) 

 
A Pekingi Kodály Társaság Győrfi 

Sándor szobrászművész alkotását, a 
Kodály-centenáriumon (1982-ben) el-
ső díjas bronzportrét, a Sanghaji Ko-
dály Társaság pedig Boros Attila fes-
tőművész Kodály Zoltánról készített 
festményét kapja ajándékként. Az ala-
pítvány mindkét Kodály-társaság ré-
szére felajánlotta a hódmezővásárhelyi  
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művész Kodály Zoltánról, Bartók Bélá-
ról, Liszt Ferencről és Erkel Ferencről 
készített 50x40 centiméteres portréi-
nak egyedi olaj-vászonnyomatait. 
Egyébként Boros Attila munkája a 

korábban Los Angelesben maradt so-
rozat (Dobozban a nagyvilág) holly-
woodi magyar filmeseket bemutató 
objekt-festményei, ő jegyzi a Világhírű 
magyarok sorozatot, s elkészítette a 
Magyar Nobel-díjasok arcképcsarno-
kát is. Ez utóbbi sorozat egyedi olaj-
vászonnyomatait az alapítvány a ke-
reskedelmi központnak kívánja aján-
dékozni. 
 
 
 

Boros Attila: Kodály Zoltán (olaj)  
 

 
 
 
 
NAPLÓ NÓRINAK 
 
 
Július 15., csütörtök 
 
Múmiakorú éremgyűjtemény, 
s gombostűzött lepkék az üveg alatt. 
Rendszerezett időlabirintus: 
mi a múlt-kutakból nekünk megmaradt. 
 
Gyermeknyi padon melletted ülve, 
virágporos méhszárny volt a sóhajom. 
Láttam táncoló szobrot a bronzban, 
ahogy hattyúvá vált öreg hajnalon. 
 
Alázott Krisztus hajsza-tömegben, 
s festett virágtörzs idéz régi rétet. 
Kardél acélja villant lovag-nászt - 
herceg asszonyának képzellek téged. 
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Fáradt léptű nap ölünkbe ül le, 
hallgatja: hajad tengerét kívánom. 
S nem lesz idő, csak csend borul reánk – 
Napfivér vezet hozzád hét világon. 
 
 
 
Július 24., szombat 
 
Avarhalmok nőttek fák tövén. 
A törzs levélmosolyra gondolt. 
Az erdő a gondolatom volt. 
 
Feküdtünk volna avarágyon, 
ujjaink, bőrünk összeforrva, 
s szánk – belezuhanva a holdba. 
 
Hogy ölelsz, ébren tart hajnalig. 
S míg alszol, hajnalig ölellek, 
hogy válladon otthonra leljek. 
 
Nem tudok szólni semmi új szót. 
Akartam s elsiettem mindet, 
raboltam szótlan perceinket. 
 
 
Hasonlítasz a kopogtatáshoz, 
s robban erem, hogy ajtót nyitok. 
 
Nem érdekel már csak egy titok: 
hogy kezem megtalálod-e, 
ha gyökerek alól ordítok. 
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Múzeumi kurír 
 

EGY „ARISZTOKRATIKUS” SZENVEDÉLY 
 

Az exlibris-gyűjtés és készítés (4.) 
JÓZSA JÁNOS festő- és grafikusművész 

 
 
Józsa János (aki tavaly ősszel ün-
nepelte 70. születésnapját) az 1960-
as évek végétől a ’80-as évek elejéig 
tartó korszakában, bár grafikával és 
festménnyel az 1959-ben rendezett 
első kiállításától kezdve párhuza-
mosan jelentkezett, egyre nagyobb 
figyelmet szentelt a kis- és alkalma-
zott grafika, ezen belül az 1970-es 
évek elejétől az exlibris műfajának. 
Mintegy 600 kisgrafikai lapja van. 

 
500 éve született Albrecht Dürer 
(fametszet – 1971) 

A két világháború közötti pezsgő 
kisgrafikai életet meghatározó deb-
receni Ajtósi Dürer Céh nagy öreg-
jeit (Gáborjáni, Vadász, Menyhárt) 
követő grafikusgeneráció kiemel-
kedő exlibris alkotói között emle-
gették a nevét a vele párhuzamosan 
jelentkező Szilágyi Imréével együtt. 
Józsa Jánosnak az alkalmazott 

grafikák (illetve a nagyméretű, ön-
álló értékű illusztrációk) készítésé-
hez az adta az első lendületet, hogy 
amikor 1965-ben a Budapesti Kia-
dói Főigazgatóság könyvillusztráci-
ós pályázatot írt ki Brecht Kurázsi 
mama témájára, a pályázatot meg-
nyerte, s ezek a metszetek a Lipcsei 
Könyvvásáron (a József Attila-vers-
illusztrációkkal együtt) a könyvmű-
vészeti kiállítás ezüstérmét kapták 
meg. Ezzel elnyerte a jogot a könyv 
fametszetes illusztrálására is. Leg-
első fametszetei voltak ezek a mun-
kák, s kiválóan ráérzett a drámai 
lényeget kifejező grafikai tömörítés 
lehetőségeire. Könyvillusztrációi ezt 
követően sorra jelentek meg Ady 
Endre-, Csokonai-, József Attila-, 
Krúdy-, Móricz-, illetve Nagy Lász-
ló-, Petőfi- és Radnóti-kötetekben. 
Legutóbbi albumában  (2005-ben) 
Sík Sándor A keresztút című köl-
teményéhez a 14 stációt mutatta be 
tűzzománc alkotásokon.   
A társművészetekhez való vonzó-

dása egyébként végigkíséri az éle-
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tét, s nemcsak irodalmi illusztráci-
ókat készített, hanem a mai napig 
meghatározó motívuma a zene, ami 
tusrajzain, fa- réz- és linómetszete-
in, kőnyomatain ugyanúgy megje-
lenik, mint festményein és tűzzo-
máncain vagy az Aranybika halljá-
ban látható festett üvegablakain. 

 
Józsa János exlibrise 
J. Bíró Mária (op. 279) 

   
Sokszor csak hangulati elem nála 

a hangszer, gyakrabban a hangszert 
megszólaltató nő kompozícióterem-
tő figura is amellett, hogy egyben 
szimbólummá emelkedik, és vissza-
térő, allegorikus képi alaphelyzet 
Józsa János művein a csoportos 
zenélés. A komolyzenéhez, kiemel-
ten az operához való vonzódására 
egyébként csak „ráerősít”, hogy 
felesége, Bíró Mária fagottművész, 
zenepedagógus – alakja a kisgrafi-
kákon, festményeken és rekeszzo-
máncokon máig feltűnik. 

Józsa 1976-os veszprémi kisgra-
fikai tárlatán már az exlibris állt a 
középpontban, a ceglédi kisgrafikai 
pályázatot 1977-ben megnyerte, egy 
év múlva az V. Országos Kisgrafikai 
Találkozón első díjat kapott, 1979-
ben pedig az olaszországi Appiano 
Gentile-i exlibris pályázaton máso-
dik lett, Debrecenben, az exlibris- 
és kisgrafikai kiállításon különdíjat 
kapott, illetve ugyanebben az évben 
nyerte meg a Móricz-centenárium-
ra hirdetett országos pályázatot. 
S szintén a korábbi külföldi elis-

merések közé sorolható, hogy 1969-
ben és 1972-ben is részt vehetett 
Capriban a nemzetközi fametszet 
triennálén, 1972-ben ott lehetett a 
milánói grafikai tárlaton, Lengyel-
országban és a svájci Luganóban 
kollektív grafikai, illetve exlibris ki-
állításon mutatkozhatott be. A sor 
folytatható még nápolyi, bolognai, 
montreáli és hollandiai helyszínek-
kel. 1979-ben Jesolóban állította ki 
exlibriseit – anzix jellegű miniatűr 
kompozícióival itt a hely szellemé-
hez alkalmazkodott –, s e műfajjal 
jelentkezett 1980-ban Linzben is.      

 

 
Józsa János jesolói exlibrise 
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A Luganóban rendezett exlibris 
találkozón bemutatott anyagában a 
könyvjegyeket „kottajegyekké” for-
málta. Az „ex musicis Bíró Mária” 
című lapja a 12x8,5 cm-es tenyérnyi 
felületen szinte egy monumentális 
pannó témája is lehetne, mégsem 
érezzük túlzsúfoltnak a mozgalmas 
és párhuzamosan több asszociációs 
látvány-, hangulat-, illetve emléksí-
kot ötvöző kompozíciót.  
 

 
Ex musicis Bíró Mária 

XVII. Nemzetközi Exlibris Kongresszus 
Lugano, 1978 

 
E lapja egyszerre több józsai sajá-

tosságot mutat fel. Szembetűnő a 
részletek gazdagsága, a zenei elő-
adásnak szinte az összes tárgyi kel-
lékét felsorolja, s mintegy miniatűr 
pannóként számos jellemző festői 

vagy grafikai témát is felidéz. Pél-
dául a három gráciából három pár-
kává mitologizált karmesterhölgye-
ket, akik nemcsak a zenekart, de az 
életünk folyását is „vezénylik”. A 
kézmozdulatok vezetnek át a zene-
karhoz, s a hangszerek alatt megje-
lennek a maszkok, nem csupán az 
emberi és művészi szerepjátszások-
ra utalva, hanem a zenés drámajá-
ték klasszikus formájára is. 

 

 
Exlibris Bíró Erika 

– az1978-as  luganói  anyagból 
 
Mint említettem, a motívumsű-

rűség ellenére nem zsúfolt a kép, 
egy fajta tárgyi és szellemi környe-
zetet ábrázol inkább. Az alakokban 
felfedezzük ama építkezési sajátos-
ságokat, amelyek Józsa ez időben 
született festményeit jellemezték. 
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Ex musicis Lenkey-család 

17. nemzetközi exlibris kiállítás 
Lugano, 1978 (op. 312) 

 
A realista ábrázolás egyszerűsí-

tett, szimbolikus karaktert kap, de 
szintén megfigyelhetők a konstruk-
tív képszerkesztés jelei. Józsa az 
alakokat elemeire bontja, majd egy 
fajta geometrikus struktúrát adva a 
figurának, újra összerakja. 
Az „ex musicis” témáját ugyanitt 

exlibris formájában is feldolgozta, s 
ez a rézkarc valóban közelebb áll a 
klasszikus könyvjegyhez, a Lenkey-
családnak készített „ex musicis” – a 
középpontban Kodály Zoltán port-
réjával – inkább az „in memoriam” 
exlibrisműfajához sorolható. Látha-
tó tehát, hogy az 1971-es, Dürernek 
emléket állító metszet három önálló 
részt szintetizáló komponálása két 
ellentétes irányban vezet tovább. 

A szinte „exlibris-címer” jellegű 
embléma, a portré, illetve a kiegé-
szítő, allegorikus nőalak nyugodt 
egyensúlya egyrészt fragmentuma-
iban is mozgalmas, katarzisba ol-
dódó drámává fejlődik, másrészt az 
elemek különválnak, önmagukban 
tükrözik a lírát (zenei motívumok-
kal kísérve) és a méltóságot vagy a 
sorsot (ami a dráma sajátja). 
Az exlibriseken is Mária alakja 

(művészete, jelleme és sorsa) tűnik 
fel (a tárgyalt időszakból például 
ilyen az opus 272, 279, 291, 295, 
357), s a visszatérő figurában Józsa 
mindig felmutat valami művészi új-
donságot is, nem csak abból adódó-
an, hogy a dúcok különböző techni-
kákkal (rézkarc, fa- és linómetszet) 
készültek. Az alábbi lapon például a 
szecessziós motívumokra figyelhe-
tünk fel, miközben a művész meg-
őrizte konstruktív alapjegyét. 

 
Exlibris Mária 

(op. 295 – linómetszet) 



 489 

A zene, az emberi (női) alak és a 
természet együttese amúgy is stí-
lusformáló elem Józsánál, ám a de-
konstruálás és építkezés nem ritkán 
absztrakciós feszültségét a stilizált 
növényi burjánzás egyszerre konk-
retizálja és átszimbolizálja. Az emlí-
tett lapon ráadásul a feszültség ol-
dott harmóniája úgy is megjelenik, 
hogy míg az egyik oldalon a virágok 
a zene érzékeny nyelvén szólnak, s 
a női test maga is egy nyíló virággá 
változik, a másik oldalon mintegy a 
fagottot tartó kar testébe izzik át a 
billentyűkön vibráló zongoristakéz. 

 
Exlibris Elekes Vencel 
(op. 321 – fametszet) 

 
Ez a zene–nő–természet hármas 

olyannyira megigézi az alkotói fan-
táziát, hogy bár más-más hangsúly-
lyal, de gyakran a zene, az őscsoda 
tisztasága és az örökkön megújulni 
képes természet adja a könyvjegyek  
témáit irányító harmóniaforrást. 

 
Exlibris Ernst Wohlgemuth 

(op. 350 – rézkarc) 
 
S e motívumhármas nem alkot 

bármely életet minősítő, kicserélhe-
tő toposzt. A hangsúlyok és az ará-
nyok mindig változnak, a megidé-
zett kompozíciós környezet jellemre 
szabott. Szintén atmoszférateremtő 
a történelmi (alak)háttér. Így Dózsa 
portréja Elekes Vencel exlibrisén a 
könyvjegy példaképválasztó jellegét 
is illusztrálja – a megrendelő sajá-
tos „vallomásaként". 
A fenti könyvjegyen visszatér a 

különböző női minőségeket jelké-
pező alakhármas, eszünkbe juttatva 
Medgyessy allegorikus szobrait. A 
három nő itt három attribútumot 
tart a kezében (templom, női torzó, 
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ecset és paletta), melyekkel egyér-
telműen a könyvjegy tulajdonosá-
nak világára utal a művész. 
S másutt a foglalkozásra, az ér-

zelmi és gondolati tulajdonságokra 
is. Miként a fotográfus Hapák Jó-
zsef számára készült könyvjegyen, 
mely visszaidézi egy 1968-ból való, 
nagyobb méretű autonóm famet-
szetes grafika helyzetét. 

 
Exlibris Hapák József 

(fametszet) 
 
A Művész a meztelen modell előtt 

saját sorsával is számot vető festő 
alakját idézte meg – a fotográfus 
talányos karaktere ezzel szemben 
inkább abban a helyzetben érzékel-
hető, hogy míg a modell meztelen 
kiszolgáltatottságában áll előttünk, 
a fotós a kamerája mögé rejtőzik. 
Tehát maga az apparát nemcsak 
eszköz, de egyfajta fegyver is.  A 

modell nem adhatja itt saját lénye-
gét, mert a fotós felhasználja őt 
saját művészetének s mesterségé-
nek illusztrálására is.   
Önálló grafikai lap az alábbi rep-

rodukción látható rézkarc, s ebben 
a sorban csupán azért idézem, mert 
a jellemző motívumokra, a pannó-
szerű kompozícióra s az egy adott 
technikán belüli variációs lehetősé-
gekre is jó példával szolgál. 
A középpontba helyezett anya és 

gyermeke öt „epizóddal” van kere-
tezve. A lenti, Debrecent felismerte-
tő toposz-épületek teszik jelenté-
sessé a meseornamentikából átlé-
nyegülő napot: ez itt a „Napba öltö-
zött város”. 
 

 
Józsa János: Gyermekét féltő 

(színes rézkarc) 
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Atmoszférateremtő lehet továbbá 
a burjánzó növényi lét ábrázolása, 
amely felerősíti a gyermekét féltő 
anya intim báját, egyetemes felelős-
séget szólaltatva meg, ikonszerűsé-
gével egyben szakralizálva is a kap-
csolat minőségét. Az immár telje-
sen józsai „Mária” és az önálló ta-
nulóútra kész gyermek mozdulatá-
nak grafikai vonalhangsúlyait ki-
emeli a maratott háttér. 
A metszést, az akvatintát és a ma-

ratást egy felületen alkalmazta a 
művész, s nyomon követhetjük az 
elkészítés különböző fázisait. Mint 
ahogy Józsa több dúcánál – a mű-
vész ugyanis készített olyan metsze-
tet is, amikor egy dúcon elindult, a 
belemetszés után néhány lapot le-
húzott, majd ugyanezekre rányom-
ta a továbbmetszést, így több szint, 
több műveleti fázist (benne érzelmi 
és gondolati stációt) lehet ugyanar-
ra a lapra rögzíteni. 
Józsa Jánosnál az értékmérés fe-

lelősségét maga a műfaj is megha-
tározta, hiszen a gyakran másod-
rendűként kezelt grafikának kíván-
ta megmutatni kiemelkedő helyét. 
A gazdag grafikai palettán csak 
egyetlen jel maga a rajz, és a sok-
szorosító grafikának is csak a legel-
ső stációja az. Grafika akkor lesz 
belőle, ha a vonalakból anyag lesz, s 
ebből az anyagszerűségből tud ki-
emelkedni ismét a vonal és a tö-
meg. Tehát manuálisan, szellemileg 
és kvalitatíve is képes lélekké, gon-
dolattá, esztétikai minőséggé válni 
a papír és a festék.  
A magas-, mély- és síknyomással 

készült lapokat egyaránt megtalál-
juk Józsa János grafikai anyagában. 
A különböző variációk révén a sok-

szorosítóból is egyedi alkotás lesz, 
amit (például a színes linók eseté-
ben) a továbbmetszéssel tud ár-
nyalni. Józsa az első nyomás és a 
többszörös nyomás révén dinami-
kussá, mozgalmassá teszi a felüle-
tet. A saját világ és az egyénített 
eszköztár önmagában is képes a 
mozgás, az erő és a dinamizmus, 
valamint a finomság és az intimitás 
együttes felmutatására. Egyszerre 
jelenik meg a lírai és az epikai jel-
leg, a dalszerűség és a balladiszti-
kus vagy elbeszélői alapállás. 
 

 
 

Exlibris Brüchert Arndt 
(rézkarc – op. 355.) 
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S ne feledjük, hogy Debrecenben 
Móré Mihállyal együtt ő tudatosí-
totta újra a litográfia technikáját. A 
MÁV-nyomdában bukkantak rá egy 
még a 19. század végéről ott maradt 
litográf gépre. Tamus Istvánék az-
tán ezzel a géppel kezdték munká-
jukat a Derecskei Grafikai Művész-
telepen. Józsa János kőnyomatos 
világának további finomságait re-
mekbe szabott itáliai sorozatában 
csodálhatjuk. S nem csupán a hely 
szelleme teszi klasszicizálttá ezeket 
a lapokat: az emléksíkok és a jelen 
benyomásainak ötvözése mellett az 
intellektuális örökség munkál vona-
lai mögött. Miként az érzelmi alapú 
drámai látomással hadakozó gon-
dolati fegyelem emeli monumentá-
lis emlékművé egyik legfeszítettebb 
Nagy László-illusztrációját, a Gyá-
szom a színészkirályért című lapot.    

 
Józsa János fametszete 
Petőfi Emlékkönyvtár 

 
Végül, visszatérve az exlibrisek-

hez, a műfajon belül az in memori-
am és az illusztráló könyvjegyekről 
szólok. Aprócska fadúc (4x6,5 cm) 
A Petőfi Emlékkönyvtárnak készí-
tett munka. A szövegkiemelés pozi-
tív-negatív játéka kicsit visszafog a 
könyv–lyra–életfa stilizált jelkép-

hármasának erejéből (mely magára 
a könyvtárra utal), a szellemi gyűj-
tőhelynél nagyobb szerepet kap a 
névadó költőportré, kontraposztos 
formaképzésben az emblémával. 
   

 
Exlibris Kundermann Jenő 

(op. 360 – rézkarc) 

 
Petőfi-illusztráció lett (Szeptem-

ber végén) a Kundermann Jenőnek 
készített exlibris. Ez a 9x7 cm-es kis 
méretű ovál kibírná akár a tízszeres 
nagyítás próbáját is. Józsa lapja jól 
reprezentálhatja mindazt, hogy az 
illusztrátornak milyen csapdákat 
kell kikerülnie, miközben törekszik 
a szöveghűség képi visszaadására 
is. Ám vegyük figyelembe, hogy az 
exlibriskészítőnek legalább a téma 
vagy a képbe épített motívumok és 
jelképek, a megjelenő attribútumok 
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szintjén követnie kell a könyvjegyet 
készíttető személy kérését (márpe-
dig ez a lap is könyvjegy). 
Részletesen nem ismertetem a 

költemény és a képepizódok közötti 
megfeleléseket, inkább a versmotí-
vumok grafikai átiratának sajátos-
ságaira utalok. A verset a két főalak, 
Petőfi és Júlia teszi felismerhetővé, 
s kétféle távollétet ábrázol a művész 
a fenti és a lenti figurákkal: az eltű-
nő múlt és az elmúló jövő időt – a 
romantikus szemlélet ezzel a meg-
oldással akár egzisztenciális filozó-
fiai keretet is kaphat. A figurák el-
helyezésével rajzolt belső ív ellen-
oldali „felkiáltójele” a fejfa, s ennek 
vertikálisan és horizontálisan egy-
aránt ellenképe az özvegyi fátylat 
eldobó kéz. S figyeljük meg, hogy a 
kompozíció lehetséges alsó arany-
metszésében éppen a fejfáig úszó 
fátyol és a fiatal hitves lecsüggesz-
tett karjának találkozása áll.  
 
 
 
 
 

Az illusztrációt továbbá az önval-
lomás síkjára emeli az a sejtés, hogy 
Petőfi az 1970-es, ’80-as évek józsás 
arcvonásait is magán hordozza. 
 
Befejezésként álljon itt az 1981-es 

In memoriam Medgyessy Ferenc 
című lap. Józsa János ezzel részben 
visszatér a tíz évvel korábbi Dürer-
emléklap hármas szerkezetéhez. A 
szobrász portréjához 1949-es ön-
arcképe szolgáltatta a mintát, ám a 
naivan gyanakvó tekintet Józsánál 
a megszállottság, a magához is kri-
tikus, számon kérő szigorúság kife-
jezése lett. 
A meseivé formált kőfaragóval 

átellenben immár a kész mű, Med-
gyessy egyik ismert síremlékalakja  
(Radnai Béláné síremléke, 1950) 
látható, ezzel állítva mementót a 
szobrászzseni előtt.  

 
 
 
 
 
 
 

In memoriam 
Medgyessy 
Ferenc 
1881–1958 
 
(op. 306 – 
 rézkarc) 
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MEGMÉRHETŐK-E AZ ÁLMOK? 
 

Reflexiók a Hundertwasser–Hasegawa kiállításhoz 
 
 
Július végéig volt látható a Kölcsey 
Központban – a japán és az európai 
kultúra egymásra hatásának és egy-
másban való tükröződésének jegyé-
ben – rendezett „osztrák-japán” kiál-
lítás, Friedensreich Hundertwasser és 
Shoichi Hasegawa sokszorosító grafi-
kai tárlata. Vajon melyik alkotó válo-
gatása a dominánsabb? Megmarad-e 
a partikuláris tárgyakhoz szimbolikus 
értelmet csatoló, az indirekt érzelem-
kifejező japán lélek Párizsban, a neo-
avantgárd és az intellektuális humor, 
a szecessziós alapú dekorativitás ho-
gyan formálódik át az egzotikumban?  

 
Hasegawa: Kék fény 

 
A találkozásra magammal vittem egy 
haikut, izgalommal figyelve: vajon a 
17 szótagos hangulatba sűrített, a 
természet és az ember azonosságáról 
is szóló életfilozófia miként formálja 

a kapott élményt? Macuo Basó, a 17. 
század második felében élt, talán a 
leghíresebb haiku-költő verse így szól 
(Tandori Dezső fordításában): 
 

„Hold-ünnep éje. 
A kis tó körül járok, 
magam, hajnalig.” 

 
Hasegawa: Tavaszi holdfény 

 
Mintha törvényszerű lett volna ez a 

választás, jól illett a sejtelmes félho-
mályhoz – a műtárgyvédelmi hivat-
kozások mellett az akvarellek, litográ-
fiák, szita-, aquatinta, színes rézkarc 
és különnyomatok, illetve a vegyes 
technikájú alkotások mesei és gro-
teszk hangulata is élőbb lett így. A 
látogató magányossága szintén átsu-
gárzott a versből – a szervezők meg-
próbálkoztak a belépődíjjal, így talán 
ezrek mondtak le az élményről (amit 
szóvá is tettem a Debrecen hetilap-
ban közölt recenziómban). A kiállítás 
létrejötte egyébként egy német ma-
gángyűjteménynek s a bambergi mű-
vészeti galériának köszönhető, mely a 
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több mint 100 lapot kölcsön adta. A 
stílusosan kialakított hullámkarton 
paravánokon június végéig 70 munka 
volt látható, ekkor az anyag egy részét 
új lapokra cserélték. 

 
Hundertwasser grafikai nyomatain 
gyakran megjelenik jellegzetes 
épületeinek világa, 
tudatosan fordulva a gyermeki látás 
szürrealizmusához is    

 
A két művész valóban találkozott 

egymással Tokióban, még az 1950-es 
években, felfedezhetők a művészeti 
hatások is, habitusuk azonban a vég-
letekig különbözik. Az ellentétes irá-

nyú utak (Japánból nyugatra, Közép-
Európából végül nem Japánba, ha-
nem Új-Zélandra) közös nevezője 
mégis az ember és természet harmó-
niája kifejezésbeli konfliktusokkal teli 
keresésének modern művészi eszkö-
zökkel való ábrázolása lehet, az em-
berdzsungelben és a művészi fantázia 
által újraformált mesékben és míto-
szokban lehetséges párhuzamos léte-
zés lélekmértani ábrázolása. 
A harmónia mögött rejlő feszültsé-

get mindkét esetben a világok és a 
hagyományrendek közötti természe-
tes ellentmondások eredményezik. A 
feszültség feloldása Hasegawánál a 
keleti filozófiából is táplálkozó, úgy-
nevezett rituális és meditatív emléke-
zés, Hundertwassernél a szecessziós 
formavilágra épülő, groteszk, konst-
ruktív-szürreális képalkotás kereté-
ben történik meg. 

 
Hundertwasser kiállítási plakátja 
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Friedensreich Hundertwasser (aki 
1928–2000 között élt; eredeti nevén 
Stowasser – mindkettő „száz vizet” 
jelent) a 20. századi osztrák képző- és 
építőművészet egyik legismertebb fi-
gurája. Fellépett a hideg ésszerűségen 
alapuló funkcionális építészet ellen, a 
természeti formákat nemcsak díszítő 
motívumként, hanem struktúraszer-
vező elemként alkalmazta. Hasonló-
an összetett, szerves építkezésről, 
természetivé oldott fantáziáról tanús-
kodnak képzőművészeti munkái. A 
„neoavantgárd környezetvédő” ter-
mészeti formákat továbbgondoló, szí-
nes-gyöngyházas alakzatai meghök-
kentenek, az architekturális fantázia 
groteszk-játékos áradása az inverz 
látásról tanúskodó epikus címekkel 
együtt gondolkodtat el (Az utcák 
áldozatainak körforgalma, A man-
darin éneke a fehér ködről, A kala-
pok hordják a japán császárokat, A 
ház égni lát egy embert). 

 
Hasegawa: Genji herceg meséi 
 

 
Hasegawa: Cím nélkül 

 
Az 1929-ben született Shoichi Ha-

segawa postai alkalmazottként dolgo-
zott Tokióban, majd Párizsban lett 
világhírű művész, ahol a ’60-as évek-
ben telepedett le. Filozofikus látása, 
stilizált tájábrázolása itt ötvöződött a 
rézkarcokban és akvarellekben kitel-
jesedő, mítoszteremtő és archaizáló, 
nem egyszer a bájos puhaságú gyer-
mekrajzok világára is emlékeztető, a 
tárgyakat és gesztusokat egy fajta 
lélektérképi jelekké átformáló kifeje-
zéssel. Hasegawa a kozmikus élményt 
familiarizálja, a városi létet a fantázi-
ával teszi otthonossá, mesés motívu-
mai már-már zenei harmóniába ol-
vadnak (Holdvilág, A mennyei kert, 
Himnusz a tavaszhoz, Könnyű hó). 
S az említett recenzióban is írtam, 

hogy nemcsak vittem, hanem hoztam 
is egy haikut a találkozásból. Íme: 
 

Ezüst álmú kert. 
Bimbód emléke lobban 
meggyfaág hegyén.” 
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TÁVOLI FÉNYEK, KÖZELÍTŐ SZÍNEK 
 

A régi japán művészet és a modern látásmód 
– vándorkiállítás a Déri Múzeumban 

 
 
„Japonizmusnak” nevezi a művészet-
történet azt a jelenséget, amikor a 
posztimpresszionisták, a szimbolisták 
vagy a szecesszió jegyében alkotók 
művészetében – a 19. század végén, 
20. század elején – a régi klasszikus 
japán ábrázolás hatását véljük felfe-
dezni. Ez a hatás azonban nem „ab-
szolút” (figyelmeztet rá a művészet-
történet is), erősebb volt ugyanis a 
technikai és az ábrázolási minta a 
látásmódban is megjelenő szellemi és 
világnézeti befolyásnál. A kompozíció 
létrejöttét, erkölcsi és filozófiai üze-
netét is magában foglaló esztétikai 
normarendről pedig azért nem be-
szélhetünk, mert az európai gyakor-
latban a technika és a látásmód nem 
szintetizálódott, illetve európai érte-
lemben a klasszikus japán művészet 
nem rendelkezett esztétikával. 
A japán kultúra a művészetet élet-

szükségletnek tekintette, a művészet 
célja pedig a múló élet kifejezése. Ép-
pen ezért a művész magát a változást 
rögzítette a képen, érzéki módon jele-
nítve meg azt. 
„Ez a képi forma európai értelem-

ben ellentmond a művészet klasszi-
kus szabályainak: az objektum nem 
annak téri valóságában jelenik meg, 
hanem annak vázolt keretbefoglalt 
mobilitásával, akár egy virág ábrázo-
lásának esetében annak ’illatával’, 
azaz a japán művész az objektumban 
foglalt rejtett szubjektivitás vonásait 
kutatja” – írja a szombathelyi szerve-
zésű, elsősorban a vidéki múzeumo-
kat érintő, Debrecenből előbb Sze-
gedre, majd Kaposvárra utazó ván-

dorkiállítást kísérő, japán könyvköté-
szeti eljárással készített reprezentatív 
katalógus bevezető tanulmányában 
Tóth Ferenc Tibor. 

 
A katalóguskönyv címlapja 

 
Mindenesetre a 19. század második 

felére Európában teret nyert a művé-
szet abszolutizálódásának, azaz: min-
den érték fölé helyezésének eszméje. 
Ezt a szemléletet a letűnt korok míto-
szának nosztalgiája járta át, s a jel-
lemző korhangulat, a dekadencia kel-
lő alapot teremtett a japán (és általá-
ban a keleti) kultúra felé fordulásnak, 
megtermékenyítő erőt, újabb impul-
zusokat várva attól. A menekülés és 
az eltávolodás gondolata a romanti-
kától kezdve nagyobb teret adott az 
álom- és fantáziavilágnak, a valóság-
ról alkotott belső benyomásnak. 
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Gálig Zoltán ezzel együtt arra hívja 
fel a figyelmet, hogy a távol-keleti 
művészet felfedezése bár mint a kiút 
megtalálásának öröme jelentkezik az 
alkotásokon, ugyanakkor az élet, a 
szerelem és a többi pozitív érték mö-
gött erőteljes hangsúlyt kapott a halál 
kultusza is. 
 Akkortájt Japánból elsősorban fa-

metszetek, könyvillusztrációk, haszná-
lati tárgyak kerültek nagy számban 
Európába. A reveláció érzése továbbá 
azzal is magyarázható, hogy „a stílus 
európai értelemben használt egysze-
rűségén, a dimenziók letisztulásán túl 
a buddhizmus életfilozófiája, kevered-
ve a ’nyugat alkonyának’ okkultista, 
teozófiai tanokra fogékony hajlamával, 
a japán művészet megismerése segít-
séget nyújthatott a magára maradt 
ember lelki világának álomszerű leírá-
sára.” Az európai eszmeiség a tradici-
onális japán művészetben tehát meg-
találta azokat a kifejezésmódokat, me-
lyekből reprodukálni tudta a művészi 
válságérzetet. 
Míg a japán kultusz leginkább az 

impresszionizmusba olvadt (így szoro-
san a francia kultúrához kötődik), a 
szecesszióval egész Európában elter-
jedtté vált. A „japoni intimitás” és a 
mítoszok újraéledése a szecesszió (a 
Jugendstil és az Art Nouveau) művé-
szeinél vált tudatossá (számos ilyen 
vonást fedezhettünk fel a Medgyessy-
emlékmúzeumban látott szecessziós 
vándorkiállításon is). 
A századfordulós évtizedekben ek-

lektikusan szerteágazó stílusok, illet-
ve a különböző izmusok világában 
tulajdonképpen „a japán művészet 
stilizáló tendenciáinak alkalmazása 
szoros művészi, alkotói egységet je-
lentett az éppen széthulló, nemzeti 
alkotó elemeire bomló Európában. 

 
Faragó Géza: A Holzer divatház 

plakátja – 1902 
( Országos Széchenyi Könyvtár) 

 
A művészet úgy terjedt ki a min-

dennapokra (hasonlóan a japán tra-
dícióhoz, csakhogy nálunk ez nem 
évszázadok, hanem néhány évtized 
alatt következett be), hogy a stilizált 
növényornamentikában, a használati 
tárgyak művészi megformálásában, 
az építészetben és az iparművészet-
ben érintette és szólította meg a hét-
köznapi embert. A művészi kifejezést 
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szolgáló formai és stíluseszközök jól 
illeszkedtek az alkotói kifejezéstárba, 
az európai befogadó számára azon-
ban továbbra sem vált láthatóvá a 
távoli kultúra kalligráfiára visszave-
zethető expresszív, ősi szimbolikája. 
A kiállítás alkalmat nyújt arra is, 

hogy áttekintsük a japáni szemlélet 
néhány sajátosságát – a katalógusban 
ezt Horváth Róbert tette meg, mintegy 
előkészítve a keleti hatásokat tükröző 
nyugati (s közte a válogatásban sze-
replő 20. századi és kortárs magyar) 
alkotásokhoz való közelítést. Horváth 
Róbert hangsúlyozza: „az egzotikum 
felé fordulás, a stiláris tetszés, az egyes 
formák és technikai metódusok átvé-
tele önmagában nem eredményezi és 
jelenti a hagyományos japán szemlélet 
lényegi értését”. Ott ugyanis a dolgok 
tipikus körvonalainak a pillanatnyi 
benyomás javára történő feloldása azt 
a célt szolgálja, hogy megsejtesse az 
egyedi dolog fölé rendelt 
egyetemes valóság jelenlétét. 
A természet pillanatszerű-
sége nem a személyes belső 
felé nyit kaput, hanem a sze-
mélytelen természet lényegi 
megragadásában segít. 
A keleti ember tradicioná-

lis spiritualizmusában első 
helyen áll a nyugalomra való 
törekvés. Ez nem a mi fo-
galmaink szerinti kellemes-
ség érzetet jelenti, inkább az 
önnevelést, a kontrollt, szel-
lemi gyakorlatokkal hozva 
létre a szükséges életkeretet. 
Így jön létre a sajátos, hét-
köznapi szakralitás, melybe 
szervesen illeszkedik a mű-
vészet fent említett életszük-
séglet jellege. S ez a nyuga-
lom eredményezi az élet 

szeretete mellett a halál kiemelt kultu-
szát is: a keleti ember arra törekedett, 
hogy ne féljen a haláltól. Meg akarta 
fejteni a halál értelmét. Az úgynevezett 
kontemplációs üresség tehát (ami az 
alkotásokon is megjelenik) nem a 
semmi, hanem a teljesség. 
Horváth Róbert a keleti és a nyuga-

ti ember közötti különbség érzékelte-
tésére Dürkheim példáját hívja segít-
ségül: A keleti ember a falevél és a fa 
viszonylatában a teljesebb egységgel, 
a fával azonosul, olyan falevél, amely 
még a lehullás pillanatában is fa sze-
retne lenni. A nyugati ember viszont 
(mint falevél) nem akar tudni a fáról, 
ragaszkodik ahhoz, hogy ő falevél, 
„jól érzi magát korlátolt levélvoltá-
ban, sőt tobzódik levélkénti létében”. 
 

Kernstok Károly: 
Asszonyok a vízparton 

(részlet – 1901 k.) 
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A japán hatás szórvá-
nyosan már a 17. századtól 
megjelent Európában, de 
a szélesebb rétegeket csak 
az 1867-es, majd az 1900-
as világkiállítás révén érte 
el (utóbbi alkalommal ren-
deztek japán festészeti be-
mutatót is), segítve a mű-
vészet merevségének fel-
szabadításában – utal rá 
cikkében Papp Katalin. A 
művészek fogékonnyá vál-
tak a merész, újszerű kom-
pozíciós megoldásokra, a 
japán tárgyakat és ábrázo-
lásokat jellemző egyszerű-
ségre, dekorativitásra, vonalasságra, 
síkszerűségre. A századfordulón szinte 
már alig volt olyan alkotó, kinek leg-
alább egy-egy korszaka ne lett volna 
valamely formában kapcsolatba hoz-
ható a japán művészettel is. 

 
Páldy Zoltán: Léda 
(Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár) 

 
A japonizmus magyar művészetre 

gyakorolt hatása elsősorban a közvet-
len párizsi kapcsolatoknak köszönhe-
tő – írja Papp Katalin, kiemelve azt 
is, hogy a közvetlen érdeklődést az 
egyre gyarapodó japán tárgyú iroda-
lom szintén felkelthette. 

 
Futásfalvi Márton Piroska: 
Két akt macskával – 1930 k. 

( Szombathelyi Képtár) 
 
Egyre több magyar utazó kereste fel 

az országot, ahonnan jelentős műtárgy 
kollekciókkal érkeztek vissza. (Ezek-
nek volt köszönhető például a Hopp 
Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múze-
um vagy a Déri Múzeum gyűjteménye, 
s erre az időszakra tehető a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem Könyvtárá-
ban őrzött japán grafikai és minta-
könyvgyűjtemény szerzeményezése.) 
Sok esetben a japán hatás természe-

tesen nem egyértelmű, az európai mű-
vészet változásaival együtt született 
darabok stílusjegyei magukon viselik a 
korszak párhuzamos hatásait is. A ja-
pán művészet hatását mutató magyar 
alkotásokból külön válogatást láthat-
tunk a kiállításon – az illusztrációként 
közölt művek mellett Csók István, 
Rippl-Rónai József, Dési Huber Ist-
ván, Berény Róbert, Ámos Imre, Vajda 
Lajos, Aknay János, Klimó Károly 
munkáit, a kortársakat a Zoltai-terem 
fölötti galérián mutatva be.   
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A DÉRI MÚZEUM JAPÁN GYŰJTEMÉNYÉBŐL 
 
 
A kiállításon szereplő műtárgyak között 
mintegy hetven származott a Déri Mú-
zeum gyűjteményéből. Már az adomá-
nyozó Déri Frigyes is ügyelt arra, hogy 
„minden nép és minden idő kultúrája” 
képviseltetve legyen egy-egy darabbal, 
de a keleti műtárgyak között is kiemel-
kedő a japán együttes – természetesen 
ezt a japán művészetek iránti fokozott 
érdeklődés is magyarázza. Az adomá-
nyozás után tíz évvel Sőregi Jánosnak 
sikerült egy tokiói múzeumi kapcsolatot 
kialakítania, s a múzeumok között cserét 
bonyolítottak le. A korai japán anyag 
ennek eredményeként kortárs munkák-
kal egészült ki. 
A kerámiák, elefánt-

csont faragványok, a 
fém- és zománcmun-
kák mellett szerepelnek 
a lakkművesség reme-
kei, textilek és legye-
zők, valamint udvari 
kosztümös babák. A 
kerámiák között bemu-
tatott tárgyak egy tálso-
rozat darabjai. Egy régi 
debreceni család tulaj-
donában voltak, s az 
1920-as években aján-
lották fel az akkor még 
városi múzeumnak. Az 
elefántcsont faragások 
nem nélkülözték a hu-
mort sem, gyakoriak 
voltak az állatalakos 
kisplasztikák. Az egyik 
múzeumi példány egy 
levél-köntösbe öltözött 
remetét ábrázol (fenti 
illusztrációnk), aki egy 
kezében tartott békát 
etet. A fémmunkák kö-
zül kiemelkednek a 
pipák (a 16–17. század-
ban Japánban is kez-

dett elterjedni a dohányzás). A kiállítá-
son bemutatott pipa szárának virág- és 
levéldíszítései már a japán természetáb-
rázolás művészi jellegét tükrözik, hason-
lóan a zománcvázák díszítő motívumai-
hoz. A japán iparművészet sajátos ága 
volt a lakkművesség – ennek legértéke-
sebb, miniatűr darabjai az inrók. Ezeket 
övre akasztva hordták, s a szétnyitható 
dobozkák rekeszeiben gyógyszereket 
tartottak. Láthattunk továbbá selyem-
brokát tárcákat, szertartási tárgyként 
használt legyezőket, melyeket festett 
díszítésekkel láttak el. Külön kis kollek-
ciót képeznek a ja-pán (a családok által 

áprilisban tartott) Baba 
Ünnep babái, mikor az 
iparművészeti értékű, 
régies udvari kosztü-
mös babákat külön 
emelvényen állították 
ki. Ez is utal arra a 
sajátosságra, hogy az 
iparművészeti tárgya-
kat (melyek egyszerűek 
és célszerűek voltak, a 
forma és díszítés kont-
rasztokban gazdag, köl-
csönös alárendeltséget 
kifejező viszonyt tükrö-
zött, s lehetőleg min-
den szimmetriát nélkü-
löztek) nem önmaguk-
ban, elszigetelten, ha-
nem a környezetükkel 
aktív kapcsolatban álló 
tárgyakként kezelték.  
 
 
 

A kiállításra 
P. Szalay Emőke 

válogatta a külön-
böző típusú műtárgy-
együttesekből a legjel-

lemzőbb darabokat  
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HÍREK 
 

 
V. Nemzetközi Fazekasfesztivál 

– pályázati kiállítás 
a Medgyessy-emlékmúzeumban 

 
Az emlékmúzeum udvarán felállított 
két sátorban 28 alkotó mintegy 400 
tárgyát mutatták be május 10–13. kö-
zött. A kiállítás megnyitóján adták át a 
pályázat díjait is. 

 
A pályázatot a Kölcsey Ferenc Megyei 

Közművelődési Intézet és a Népművé-
szeti Egyesületek Szövetsége Hajdú-
Bihar Megyei Szervezete hirdette meg a 
lakodalmi étkészletek, illetve egy mai 
hozomány fazekas tárgyai témakörben.  
A tiszafüredi Szűcs Imre, a Népmű-

vészet Mestere, az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium fődíját vehette át, a 
Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés által fel-
ajánlott I. díjat ifj. Fazekas István népi 
iparművész és Hákli Tímea nádudvari 
fazekas kapta közös tárgyegyüttesükért. 
Debrecen megyei Jogú Város II. díját a 
tolnai Verseghy Ferenc, a Népművésze-
ti Egyesületek Szövetsége III. díját pe-

dig a zalaegerszegi népi iparművész, 
Csuti Tibor érdemelte ki. 
Különdíjat kapott több népi iparmű-

vész – Fazekas Ferenc Nádudvarról, 
Szűcs Imréné Tiszafüredről, Végh Ákos 
Tatáról, Czibor Imre Alsópáhokról, 
Bertáné Lőcsei Krisztina Nyergesújfa-
luból, Les Gábor Bodonyból –, vala-
mint a debreceni dr. Viszokay Kornél. 

 
 
 
Angyal László, 

a Kölcsey Ferenc 
Megyei Közmű-
velődési Intézet 
igazgatóhelyet-
tese ismerteti 
a díjazottak 

névsorát   
 

 
Lent: 

Az I. díjas 
ifj. Fazekas 

István és Hákli 
Tímea míves 

kerámia edénye 
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A vásáron való részvételre 26 fazekas 
– Európa minden táját képviselve, Len-
gyelországból, Szerbiából, Finnország-
ból, Svájcból – és 2 szövő kapott meg-
hívást a Kossuth térre.  
 A megnyitó ünnepséget rövid szak-

mai konferencia követte a Kölcsey-inté-
zet előadótermében. Dr. István Erzsé-
bet etnográfus, muzeológus Egy hozo-
mány fazekas edényei a 19. században 
Magyarországon, dr. P. Szalay Emőke, 
a Déri Múzeum főmuzeológusa Elfele-
dett alföldi edénytípusok és díszítmé-
nyük címmel tartott előadást. Jyvas-
kyléből Maire Valkonen és Hannele 
Heikkinen a finnországi népi kézműves 
oktatás intézményeiről és módszereiről 
beszélt. A kiállítás helyszínén fazekas 
játszóházat vezetett Herczeg Csaba 
szakoktató.    

Újradatált jászkun ereklye 
 
Történelmi vonatkozású bejelentéssel 
ünnepelhette a túrkevei Finta Múzeum 
névadásának 40. évfordulóját. 
Az 1951-ben Dankó Imre által alapí-

tott, majd Györffy Lajos által fejlesztett 
túrkevei múzeum a történeti, néprajzi 
és képzőművészeti gyűjteményét foko-
zatosan gyarapította, gondozta és rend-
szeresen kiállította. Az egyik legrégibb 
tárgyának, a jászkun bandériumi zász-
lónak a restaurálását a Nemzeti Kultu-
rális Alap és a Kulturális Minisztérium, 
valamint a helyi önkormányzat támoga-
tásával az elmúlt két évben végezték el. 
Közben jelentős kutatás folyt a zászló 

szimbólumrendszerének meghatározá-
sára. A szakemberek megállapították, 
hogy hat évtizeddel korábban, egy helyi 

címerfestő közreműködé-
sével készült e jeles darab, 
mint az korábban datálva 
volt. Azaz Mária Terézia 
királynőnek és Pálffy János 
nádornak a jászkunok 1741 
és 1743 közötti fegyverbe 
szólításakor. A későbbiek-
ben is rendszeresen hasz-
nálták toborzáskor, minek 
eredményeként a 18-19. 
században sok-sok kun 
lovas szolgálta a hazát.  
A restaurált zászlót a 

májusban megnyílt, szep-
temberig látogatható idő-
szaki kiállításon mutatták 
be, más történelmi zász-
lókkal együtt. 
 

 

Kiállítási enteriőr a 
Medgyessy-emlékmúzeum 
udvarán az V. Nemzetközi 

Fazekasfesztiválról.  
A felvételeke 

 Andics Árpád fotóművész 
készítette 
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Dankó Imre elismerése 
 
Dankó Imre néprajzprofesszor Túrke-
vén kezdte pályafutását, ahol először 
gimnáziumot alapított, majd 1951-ben 
diákjaival létrehozta a helyi múzeumot. 
Ő lett az akkor még városi majd terme-
lőszövetkezeti múzeum első igazgatója. 
A Finta-testvérek 1927-től többször 

felajánlott alkotásait, hagyatékát a ké-
sőbbi múzeumigazgató, Györffy Lajos  
juttatta a szülőföld múzeumába. Az in-
tézmény 1967-ben vette fel a Finta Mú-
zeum nevet s nyitotta meg első állandó 
képzőművészeti kiállítását. 
Finta Gergely 1905-ben ment Pá-

rizsba, ahol Rodin munkatársaként 
dolgozott. Finta Sándor szobrászmű-
vész és író előbb Brazíliát „hódította 
meg”, majd az Amerikai Egyesült Ál-
lomokban telepedett le, ahol élete vé-
géig alkotott. A testvérek először 1927-
ben ajánlották fel munkáikat a szülő-
városnak egy létesítendő múzeum szá-
mára. Az 1950-es években megismétel-
ték a felajánlást, de munkáik csak ha-
láluk után kerülhettek haza. 
A névadó-évfordulón Túrkeve Város 

Önkormányzata a 85 éves Dankó Imré-
nek személyesen és Györffy Lajosnak 
posztumusz „Túrkeve Városért” kitün-
tetést adományozott. 
 
 

Zenélő Orvosok Szalonja 
 
A Déri Múzeum zenei matinéinak re-
pertoárja új színnel gazdagodott június 
10-én az orvos-zenészek műsorával a 
múzeum dísztermében. 
A Zenélő Orvosok Szalonja elnevezé-

sű délelőttön dr. Ispány Marietta és 
Rapcsák Johanna énekkel, dr. Molnár 
Zoltán csellón működött közre, meghí-
vott vendégként fellépett Magyar Gab-
riella énekművész, a zongorakíséretet 
pedig Bojti Eszter adta. 

„Rómától a Baltikumig” 
– a Déri Múzeum kiállítása 

Lengyelországban 
 
Az elmúlt év őszén harmadik alkalom-
mal volt főszereplője a Déri Múzeum a 
Biskupini Régészeti Park központi ki-
állításának, amely nyitó rendezvénye 
volt a minden év szeptemberében meg-
rendezett, nagy tömegeket megmozgató 
művészeti fesztiválnak. Ennek befejezé-
sekor az értékes római-kori anyagot 
előre lekötötte négy nagyváros régészeti 
múzeuma, és vállalva a jelentős összegű 
biztosítás megfizetését, mindenütt be is 
tudták mutatni az anyagot – olvasható 
a múzeum közleményében.  
A „Rómától a Baltikumig” című kiál-

lítás 110 tételt mutat be: kerámia edé-
nyeket, fegyvereket, ruhadíszeket, ne-
mesfém ékszereket, vázákat, valamint 
egy ritkaságnak számító, finoman meg-
munkált fémből készült asztalkát, ame-
lyet még Déri Frigyes vásárolt Bécsben 
az 1910-es években. 
Molnárné Mayer Mária tájékoztatása 

szerint a kiállítás-sorozat az eredeti ter-
vek szerint május végén befejeződött 
volna, de a nagy érdeklődés miatt a len-
gyel partnerek további egy hónappal 
meghosszabbították a nyitva tartás ide-
jét. A biskupini bemutató után Varsó-
ban, Suwalkiban, Wroclawban és leg-
utóbb Poznanban megnyitott kiállítás 
látogatóinak száma a zárásig meghalad-
ta a 300 ezret.  
A két ország együttműködésének, kö-

zös Európai Uniós pályázatának ered-
ményeként sikerrel tágították a Déri 
Múzeum szűkös kiállítóterét, ezzel a 
szakmai körökben és a nagyközönség 
előtt is felhívták a figyelmet a múzeum 
gazdag gyűjteményére, az itt folyó tu-
dományos munkára és a kiváló restau-
rátori tevékenységre. 
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Muzeológusok fakanállal 
 
Az idén 8. alkalommal rendezték meg a 
„Balázs Mester – Muzeológusok fakanál-
lal” című néprajzi szakmai programot a 
szentendrei a Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeumban. A magyar és a határon túli 
múzeumok itt mutathatják be tájegység-
ükre jellemző ételkülönlegességeiket és 
főzési tudományukat.  
Ebben az évben a Hajdú-Bihar Megyei 

Múzeumok Igazgatósága a Hortobágy 
étel- és ízvilágát vitte el a rendezvényre – 
tájékoztatott Hajzer Gizella szervezési 
titkár. A Hortobágyi Génmegőrző Kht. 
nyújtott segítséget, hiszen ki ismerné 
jobban a puszta ízeit, főzési szokásait, 
mint az ott élő és dolgozó emberek. Nagy 
népszerűségnek örvendett a Szentendré-
re látogatók körében a négy, hortobágyi 
csikósviseletbe öltözött, a két hatalmas 
bográcsban rotyogó, mezítlábas slambu-
cot forgató s a bio hortobágyi szürke-
marhalábszár-pörköltet kevergető férfi.  
További érdekesség volt a csikósok által 
bemutatott csergetés. 
A nap végén, az eredményhirdetésről 

a hajdú-bihari csapat távozhatott a leg-
nagyobb elismeréssel: a zsűri által oda-
ítélt első díjat (az „Arany Fakanalat”) és 
a közönségdíjat egyaránt hazahozhatta.  

 
Fő az étel. 

Az előtérben Bordás János, a háttér-
ben Bodnár Dániel és K, Nagy József 
 

 
 

 
A Hajdú-Bihar 

Megyei 
 Múzeumok 

Igazgatóságá-
nak csapata. 

 
 

 
Nemcsak 

a hortobágyi 
ételeknek, 

hanem 
a sikernek is 

szép volt 
az íze 

Szentendrén   
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SZOBORVILÁGBAN A MÚZEUMBARÁTOK 
 
 
Buszt sem kellett rendelni, országhatárokat sem kellett átlépni a Déri Múzeum 
Baráti Köre mintegy 30 fős csoportjának, hogy rendhagyó kiránduláson vehessenek 
részt június 12-én. Kövér József szobrászművész debreceni kertvárosi műtermébe 
látogattak el, mintegy meghosszabbítva azt a találkozást, mely a Medgyessy-emlék-
múzeumba szervezett március végi tárlatvezetéssel kezdődött. (Erről az eseményről 
beszámoltam a folyóirat előző, május–júniusi számában, s ugyanebben a füzetben 
olvashattak „a hiány művészetéről”, Kövér József allegorikus szobrairól.) 

Erdélyi Márta Kövér Jó-
zsefnél szerető fogadtatásra 
lelt ötletének köszönhetően – 
és abból az alapállásból, hogy 
nincs olyan titok, amit ne le-
hetne megmutatni és megfej-
teni – újabb határok nyíltak 
meg művész és közönség, mű 
és befogadás között. A látoga-
tók egyszerre szerezhettek 
közvetlen benyomást a mű-
vész (természeténél fogva) 
közszemlére tett intim vilá-
gának kellékeiről, az anyag-
gal (kővel, viasszal és lélek-
kel) való küzdelmeinek vibrá-
ló, végül harmóniába oldódó 
atmoszférájáról. 
Ezt a világnyivá tágult mű-

termet már most is több mint 
százan lakják – a bronz kis-
plasztikáktól, beltéri márvá-
nyoktól kezdve a kis kertben 
sorakozó klasszikus és nonfi-
guratív kövekig, melyek kö-
zül nem egy azonnal ottho-
nosan érezné magát debre-
ceni köztereken is.     
 
 

Egyedülálló szoborpark  
 
Kövér József – egy rögtönzött kerti interjú keretében – beszélt a baráti köri ta-
goknak a szobrászi út meghatározó állomásairól is, a több mint tíz köztéri, illetve 
közintézményekben elhelyezett szobor közül kettőt kiemelve. Meghatározó volt 
számára az 1996-ban Nyíracsádon, a középkori templom mellett 1996-ban felállí-
tott Fohászkodó című, millenniumi emlékműve, valamint Holló László mellszob-
ra, amit Ujváry Zoltán felkérésére és ösztönzésére készített. Utóbbit 2002-ben, a 
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művész születésének 115 évfordulóján avatták 
fel a Holló László-sétányon, szemben az em-
lékmúzeummal, az egykori lakóházzal. 
(Ehhez kapcsolódva fogalmazta meg a műte-

rem-látogatáson is jelen lévő Ujváry professzor 
személyes reflexióit, elmesélve például, hogy 
milyen kicsinyes ármánykodásoknak – szak-
mai féltékenységnek? – „köszönhetően” nem 
került végül Kövér József egy korábban mintá-
zott bronz Holló-portréja a Déri Múzeum ku-
polatermébe, ahol a nagy mecénások és ado-
mányozók között elfelejtették feltüntetni Holló 
László és az özvegy, Maksa Olga nevét. Miköz-
ben műteremvillát, több mint 200 festményt, 
egy 170 darabos történelmi-mitologikus tárgyú 
grafikai kollekciót adományozott a városnak... 
– A történetről a folyóirat októberi számában 
írok majd, annak apropóján, hogy ősszel végül 
Hajdúhadházon avatják fel 
az említett, a fenti illuszt-
ráción látható portrét az 
Égerházi-emlékház Holló 
László-szobájában.)      
 
 
Fent: Holló László 
 
Középen: Az özvegy, 
Maksa Olga 
 
Lent: Ujváry Zoltán mesél 
a Holló-szobrok 
történetéről 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 508 

Kövér József néhány szobor születésének 
történetével kapcsolatos műhelytitkokat 
is megosztott a látogatókkal. Miként a 
köztéri munkáknál a Fohászkodó és a 
Holló-portrék, a kisplasztikáknál a Terka 
jelentett fontos állomást a művészi gon-
dolkodásban és a gondolat anyagban való 
kifejezésében. Például abban az egymást 
követő paradoxonok során körvonalazó-
dó szándékban: hogyan lehet a hiánnyal 
„testet adni” az emlékezetnek, még pon-
tosabban, a szoborban „érzékivé tett” 
testnélküliséggel, valamilyen fontos 
szerkezeti vagy tartalmi elem elhagyásá-
val miként mozgósítható a befogadói 
szellem a hiány önreflexiókat is igénylő 
magyarázatára. 
Terka, a nagymama arca már nem volt 

a művész előtt, csak a fejkendő emléke 
maradt meg. Mégis ebben az üres fejken-

dőben ott rejlik egy majd évszázadnyi élet és a személyes gyermekkor minden, a 
megmagyarázhatatlant megfejteni akaró izgalma, s a szobor a passzív emlékezést 
szeretné aktívvá alakítani, hogy értelmet kapjon benne a létezés. 
Az üres fejkendő párjai születtek meg aztán – szakmai visszaigazolást is kapott 

a művész azzal, hogy nívódíjat kapott érte az őszi tárlaton –, s ebből a körből 
láthatunk itt egy jellemző munkát, a botjára támaszkodó, két öreg kézfejhez hoz-
záképzelve magát az embert és a sorsot is. 
  

A házban 
kisplaszti-
kák és gra-

fikák, a 
kertben kő- 
és márvány 

szobrok 
láthatók; 
az egyko-
ri garázs 

ma szintén 
műterem: 
 ide köl-
töztek a 

nagyméretű 
olajképek, 
a művészi 

munka 
új oldalát 
mutatva   
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A márvány és bronz plasztikák, a szimbolikus és 
klasszikus, a figurát megőrző és az absztrakciós 
alkotások között a hétköznapi beszélgetéseket is 
átlebegte a művészi újrateremtés mágikus légköre  
 
A látogatás végén (Andics Árpád és Karap Nelli 
képriportjához illő záró, mozzanatként) csoport-
képhez álltak össze a baráti kör tagjai 
 



 510 

ESŐ A NAPSÜTÉSBEN 
 
 

 
 

Eső 
 

Kövér József bronzszobra 
egy debreceni magánporta 

kertjét díszíti 
 

Fotó: Andics Árpád 
 
 

 
Mit akarsz, te, fricska szellő? 
Nyissam szóra szám,  
hogy csiklandozd a nyelvem? 
Vagy azt súgod, még nem vagyok kész, 
hogy érintésedet – mintha rajtad 
múlna majd a vágy, a sűrű vér – 
ki kell érdemelnem? 
 
Eső illatú vagy, szellő. 
S langyos, mint egy vánkos csók után. 
Pihe izmod még remeg, 
nem bírod a hosszú röptöket – 
ájulnál még kicsit 
a fűzfa homlokán. 
 

Szellő, ne félj, rejtőzz el ruhám 
csillogó redőiben, 
hajtsd fejed a katica mellé! 
Látod, incselkedik velünk a fény. 
Sírást játszik, durcás, majd kacag, 
s ha nem figyelsz, átváltoztat 
mindent szerelemmé. 
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TERMÉKENYSÉG 
 

(Diane Sophrin pasztellje után) 
 
 
Mosolyognak a malomkerekek. 
Az aratás illatát forró szél fútta feléjük. 
Ismerik a kalászok alázatát, 
hogy földig hajoltak az esőben, 
s az ég könnyétől két szem összeremegett. 
És ismerik azt a pipacstáncú 
könnyű kacagást is, amit a csiklandó 
napot köszöntve szikráztattak a reggelek. 
 
Nem bánják a malomkerekek 
a csodálkozó lombokat a parton, 
s hogy torzsába vágtak annyi életet. 
(Mert csak azért villant a kasza éle, 
hogy maradjon remény a szegénynek, 
madárlátta kenyér az asztalon, 
s hogy édes kemenceillat őrizzen télre 
csöpp mosolyt.) 
 
Nézd csak, a malomkerekek 
lapátjában megcsillannak a forrás álmai! 
Viselős asszony hajlik az ér fölé 
kóstolni hűvös ízét a fénynek; 
s hosszú csók után szerelmesek 
csöppjével csillapítják belőle ordas 
élni s ölni kész, homályos vágyuknak 
ősi ösztönét. 
 
A malomkerekek már duruzsolják 
a felszántott tarlók maghívó dalát – 
S porzó rögök fölé röpteti kék madár 
egy hajnali ölelés fülledt illatát. 
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A „GLOKÁLIS” KULTÚRA BÁSTYÁJA 
 

Kendlimajor példája: Hogyan születik centrumérték a periférián?  
 

 
Messzebb kell menni szűkebb környe-
zetünktől, hogy jól láthassuk: nem is 
olyan középszerű, mint amilyennek 
mondják. Kívülről látjuk igazi jelentő-
ségét, a máshol kapott élmények rela-
tív összehasonlítási alapot, értékeinket 
megvilágító analógiákat teremtenek. 
Hosszabb ideje kísérem figyelem-

mel a szűkebb régióban működő alko-
tói kolóniák életét, kiemelten a horto-
bágyi és a hajdúszoboszlói Cívis nem-
zetközi művésztelepeket, de Nagyka-
nizsa mellé, a hajdúszoboszlóival pár-
huzamosan, június 3–17. között ren-
dezett Ludvig Nemzetközi Művészte-
lepre kellett elutaznom, hogy megfo-
galmazzam: a lokális érték szolgálhat-
ja legjobban önálló közösségként való 
megmaradásunkat a „világfaluban”.  
Érdekes kettősségnek vagyunk ta-

núi, amikor a globalizálódást emleget-
jük, mely nem természetesen szükség-

szerű, de a multinacionális érdekek 
által azzá tett velejárója a társadalmi, 
gazdasági és kulturális-szellemi mo-
dernizmusnak. A határok megszűné-
séről beszélünk, arról, hogy világnyivá 
szélesedtek az egyéni és közösségi élet-
dimenziók. Ám ezzel együtt a helyke-
resésről is, az igazodáshoz szükséges 
biztos értékpontok kijelöléséről. Nem 
véletlenül emlegethetjük a globalizáció 
mellett a lokalizmust, a helyi értékeket 
hangsúlyozva. A kettősség és párhuza-
mosság megjelölésére pedig egy találó 
összetétel kínálkozik: a glokalizáció. 
Az idén 13. alkalommal megrende-

zett Ludvig Nemzetközi Művésztelep, 
miként a hortobágyi és a szoboszlói, 
éppen ennek a glokalizmusnak lehet 
jeles példája. Hiszen a minden szem-
pontból érvényes nyitottságot, a nem-
zetek, művészetek és művészeti ágak, 
műfajok, technikák, stílusok, szemlé-

letek és kifejezésmódok 
közötti határok lebontá-
sát konkrét helyhez köti, 
megőrizve a szellemi és a 
tárgyi alapsajátosságot. 
Megjelenik a festészet és 
a grafika, a tűzzománc, a 
szobrászat és az iparmű-
vészet, a szimpózium jel-
leget erősítik a művészeti 
akadémia keretében in-
duló képzések, előadá-
sok, filmvetítések, hang-
versenyek. 

 
 
 

Munka közben 
a közös műteremben 
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A műalkotások is képviselik a nem-
zetközi kortárs és modern művészetek 
szinte teljes kifejezési arzenálját. Egyik 
helyen a látványelemek dominálnak, a 
másik művésznél az absztrakció, de a 
látvány és az elvonatkoztatás együtt is 
érvényesül. 
Itt a groteszk és profán kap nagyobb 

hangsúlyt, amott a szakrális és a má-
gikus. Az egyik műteremsarokban 
ikonszerű jelek, a másikban a kedély 
vad áradásának képei születnek meg. 
Emitt nagyobb szerepet kap az epi-
kum vagy az ornamentika, arrébb a 
látomás drámai lényeggé sűrűsödik. 
Itt a struktúra és az architektúra a 
fontos, ott a geometriát legyőző líra. 
Pulzáló élményanyagot kínálnak a 

lokális adottságok – a természet és az 
emberek, a szellemi és a táji környezet, 
a hozott és a helyi kultúra együvé 
tapad az alkotás folyamatában. Erről 
beszélt a záró kiállítás előtti estén 
Eston Ton festőművész, aki Malajziá-
ból érkezett, s nemcsak Magyarorszá-
gon, de Európában is először tett láto-
gatást. Arról számolt be: mennyire 
átalakította látását és kifejezési esz-
köztárát ennek a tájnak az atmoszférá-
ja, az emberi környezet szeretetsugár-
zása. Hasonló inspirációkról beszélt 
Paolo Pompei szobrászművész Olasz-
országból, aki nem klasszikus szobro-
kat készít, inkább képként is megjele-
nő plasztikai tárgyakat, melyekben az 
anyag és a szellem találkozása egyben 
a természet és az ember kapcsolatának 
archaikus kifejezése is. Az ösztönök 
őserőivel küzd az ősanyagba fojtott 
harmóniavágy. 
A libanoni Gihad Ayoub, az osztrák 

Zeljko Hudek, a kuwaiti Thuraya Al 
Baqsami, az oszét Ludmila Baitsaeva 
munkái akár közös gyökerűek is le-
hetnének, mégis igen eltérőek. A loká-

lis vallásos-misztikus hagyomány az 
egzotikumban naiv szürreális módon, 
illetve a belső képből szakrális keretet 
konstruáló látványban ölt testet, az 
esetlen báj megformálása viszont Hu-
deknél már tudatos, a groteszk tarta-
lom a „városi mesékben” mint allegó-
riákban szól nem a hagyományról, 
hanem a jelen emberi kapcsolatairól, 
komoly vagy felelőtlen játékairól; de a 
finoman kódolt meseépítményt mo-
dernizálja a székelyudvarhelyi Bene-
dek Levente is. 

 
Zeljko Hudek szinte egy kamara-

kiállításra való képet festett 

 
S ne feledkezzünk meg az erőteljes 

zeneiségről sem, ami nemcsak abban 
mutatkozik meg, hogy a Ludvig-mű-
vésztelep rendkívüli zenei műveltségé-
vel (s koncertező festőművészeivel) ki-
emelkedik a sorból, hanem abban is, 
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hogy több művész zenei tartalmakat 
szólaltat meg a képen – más és más 
módon Balogh István Péter és Sebes-
tyén János vagy Simon János és az 
architekturális dallamokat festő Erdős 
János; Walter Gábor pedig egyik té-
májaként is zene-metaforát választott.       
Kendlimajorban tehát konkrét hely-

hez kötődik a világra való végtelen 
nyitottság. A művésztelep katalizálja, 
felgyorsítja azt a folyamatot, amikor a 
lokális értékek határozzák meg a mo-
dernizáció globális útját – a kultúrá-
ban és a művészetekben a helyi érték 
az egyetemes normarend részeként 
tűnik fel. Ebből a szempontból a peri-
féria és a centrum közötti korábbi 
minőség-különbségek is megszűnnek. 
Egy adott közegben, térben és időben 
ugyanis a lokális érték centrum-minő-
séggé válik, referenciális alappá, hi-
vatkozási ponttá, mert a periférián 
sűrűsödik mindaz, ami a kulturális és 
művészeti reflexiókkal szolgálja a lét-
kifejezést és a hagyományalakítást. 

 
A malajziai Eston Ton koncentrál 
– a háttérben a székelyudvarhelyi 
Benedek Levente meditál 

Az ezredfordulót jellemző kulturális 
reflexek rányomják bélyegüket a mű-
vészetekre is. Ezek közül Kendlimajor-
ban kiemelten érvényesül a multistilá-
ris jelleg, a marginalitásból értékkö-
zéppontot teremtő szándék, a transz-
cendens karakter, valamint a net-work 
ritualizált művészeti kommunikációja 
a „glokális” minőség érvényesítésében. 
A Pannon Tükör 2001. év végi szá-

ma hasznos és informatív cikket közölt 
a telephistóriáról. Itt is ki kell emelni 
Ludvig Zoltán szerepe mellett az ott-
hont adó Páli László lokális lehetőség-
ből centrumértéket teremtő kezdemé-
nyezését, jelentést adva a cikk mottó-
idézetének, mely a ház-metaforával 
jellemez. „Az ember úgy tartózkodik a 
világban, mint aki egy magánterület-
ről, egy itthon felől érkezett, ahová 
bármely pillanatban visszahúzódhat”. 
Egyidejűleg van tehát kint és bent, 
egyszerre képviseli a lokális és a globá-
lis értéket.  
 

A művésztelepet 1999-
ben alapította Ludvig 
Zoltán nagykanizsai fes-
tőművész, aki ezt meg-
előzően, 1993–98 között 
egy ausztriai kisváros-
ban, Graz mellett szerve-
zett kisebb nyári tábort. 
A kendlimajori művész-
telep teljes egészében ci-
vil kezdeményezés. Páli 
László saját birtokán épí-
tette ki a szükséges inf-
rastruktúrát, a műterme-
ket, szálláshelyeket és a 
közösségi tereket. A kis 

falu lakói a maguk munkáját (s kertjük 
gyümölcseit, jószágait) adják hozzá a 
szponzori támogatásokhoz, és segíte-
nek a növekvő szállásigények kiszolgá-
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lásában is. A récseiek, kanizsaiak, zala-
karosiak közül a nyílt napokra, kiállí-
tásokra és koncertekre százával érkez-
nek vendégek. Kétévente téli telepeket 
is szerveznek, a művészek számos 
nemzetközi kapcsolatot építettek ki, s 
Ludvig Zoltán maga is a nemzetközi 
fórumokról szervezi a résztvevőket.   

 
Sebestyén János, amint ecsetjét vezeti 
az átszűrt élmény  

 
Jobbra: Thuraya Al Baqsami 

modern eszközökkel közvetítette a 
magával hozott hagyományt  

 
A tagok névsorát (9 országból több 

mint 40 művész érkezett) már néhány 
nappal érkezésem előtt megkaptam. 
Többen ismerősek voltak: önálló kiál-
lításukat nyitottam meg (Ludvig Zol-
tán, Balogh István Péter, Walter Gá-
bor), csoporttálatokon láttam művei-
ket (Págyi Zsóka, Sebestyén János), 
találkoztam velük, illetve képeikkel a 
Debreceni Kortárs Art Expón (Csuta 
György, Korbely István, Ludvig Dáni-
el). De az újonnan megismertek friss 
munkáit szemlézve is változatos alko-
tói fantáziát, absztrakciós lényegkife-
jezést, meditatív képi megfogalmazást, 

jól előkészített varázslatot és spontán 
beleérzést, a lélekmag univerzumban 
bolyongásának kalandját érezhettem. 
A mágikus emlékezés műtárgyai Ka-

talin Bereczki-Kossak totemsorozatá-
nak darabjai, Ludvig Dániel plasztikus 
hatású, képrovó ősöket idéző munkái, 
a profán és a szakrális közötti határo-

kat bontja le Ludvig Zol-
tán triptichonja. 
A látomás keres érzé-

keny, lírai formákat Si-
mon Jánosnál, Balogh 
István Péternél, Csuta 
Györgynél, de az érzé-
kenységre apellál a pasz-
tell finomságát a térben 
nyers, mágikus erővé át-
formáló Págyi Zsóka 
vagy tűzzománc munká-
in a halk lírát fegyelme-
ző Németh Klára. 
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Ludvig Zoltán munkáját szemlézi 
Kacsó Péter 
 
Kozmikus utalásokhoz fordul Jozef 

Hasenöhrl, (az űrhajós kiképzést is 
kapott) Éva Mazzucco. A kiváló grafi-
kus-vénájú Dietliende Baldauf a női 
minőség alakváltozatait festményben 
is megmutatta, a finomság mellett a 
derű szólal meg Sebestyén János 
munkáin, a látvány és a gesztus, a líra 
és az expresszió ötvöződik csipkelődő, 
pajkos örömmé Korbely István fest-
ményein. A groteszk már nagyobb 
szerepet kap Győrfi András munkái-
ban, Egidius Golub assemblage-ában 
vagy Zeljko Hudeknél. 
A lírai és az absztrakt munkál Klaus 

Neuper képein, a technikák ötvözeté-
vel Kacsó Péternél, az expresszív gesz-
tusfestészetet pedig leginkább Georg 
Brander képviseli. Várkonyi János a 
klasszikus, csendéletes-alakos enteri-
őrt hangulati, perspektivikus és filozó-
fiai átfogalmazásban tálalja. A növé-
nyi, illetve állati létformákat Czinki 
Ortrun és Tóth István is jelekké stili-
zálja vagy absztrahálja, végül megjele-
nik a kritikai-ritualizált kép-szöveg 
együttes is. 
Az olasz Damiana Degaudenzi Da 

Vinci-kód parafrázisa a képzőművé-

szeti alotások kontextuali-
zálásának, szöveges értel-
mezési mezőbe helyezésé-
nek kérdésére irányítja a 
figyelmet (miként tett ezt 
Benedek Levente is), de ez 
már egy másik történet. 
Pontosabban: ugyanaz – 

a kendlimajori glokális 
kultúra egyik sajátossága. 
A hozott érték új színeket 
kap, új üzeneteket hordoz 
a művésztelepen, a hely 

szelleme újraértelmezi a hozott kultú-
raszeletet, míg magát is hozzáadja a 
helyhez. S biztosak lehetünk benne, 
hogy nemcsak a malajziai Eston Ton 
művészi látásmódjában jelölhető ki 
egy újabb állomás Kendlimajorral… 
 

 
Págyi Zsóka „talált” szobra 
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A műteremből egyetlen éjszaka alatt impozáns kiállítótér lett 
 

 
Csoportkép a telepzáró kiállítás után 

 
Fotók: Ludvig Nemzetközi Művésztelep  
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MEGSZÜLETNI ÉS NÖVEKEDNI  
 

Ludvig Zoltán és Ludvig Dániel festőművész, 
Fischer György szobrászművész kiállítása 

a debreceni Misztika Galériában 
 

 
Apa s fia tárlatán nem kell külön ma-
gyarázni a párosítást (Fischer György 
is bemutatkozott alkotó gyerekeivel 
közösen, Zalaegerszegen –, és ebben 
a trióban is megvannak a jól érzékel-
hető emberi–művészi kapcsolódási 
pontok. Egymáshoz közel, Zalaeger-
szegen és Nagykanizsán élnek, állan-
dó anyaguk van a fővárosi Ludvig Ga-
lériában, tagjai több nemzetközi mű-
vésztelepnek. Egyaránt gondolkoznak 
az intim térben és a monumentáli-
sabb megjelenítésben, a zártság és 
nyitottság külön-külön is érvényesü-
lő, sajátos összhangját teremtve meg. 
Ludvig Dániel 1999-ben végzett 

reklámgrafikusként Pécsen. Nagyka-
nizsa főterén, az általa létrehozott 
Nyitott Műteremben festészettel és 
reklámgrafikával foglalkozik. A fest-
mények mellett Ludvig Zoltán szintén 
készít reklámgrafikát, s belsőépítész-
ként több középület téri és képi kiala-
kításában dolgozott. Fischer György a 
bronz kisplasztikák mellett köztéri 
művekkel jelenik meg, az elmúlt év-
ben ’56-os Szabadság-szobrot készí-
tett a fűzvölgyi önkormányzatának, s 
nem rég avatták fanyar és groteszk 
humorú Ivókútját Zalaegerszegen. 
Fischer György korábbi szabadtéri 

munkái szinte mind emlékmű jelle-
gűek voltak, ám gyakrabban szeretne 
a megrendelések és pályázatok he-
lyett saját elképzeléseit megvalósítva, 
szabad akaratából közönség elé állni. 
Kihívás számára a funkció és a saját 
formavilág ötvözése. A bronzok mel-
lett az utóbbi időben egyre több ter-

rakotta szobra s domborműve van, 
kísérletezik az ónszobrokkal, illetve 
autonóm grafikai alkotások kerülnek 
ki a műterméből. Felfedezhető némi 
formai hasonlóság a rajzok és a szob-
rok között, ám kevés olyan grafikája 
van, amit később kisplasztikába ültet 
át. Síkban és térben egyaránt kifejezi 
a belső és a külső világot, az anyag és 
az érzelmek találkozását. 

 
Fischer György kisplasztikája 

 
Fischer 1981-ben zárta le tanulmá-

nyait Somogyi József műhelyében, s 
az eltelt idő alatt a tradicionális plasz-
tikai megformálás szabályrendszerét 
elvető, karakteresen egyéni szobrászi 
világot munkált ki. Wehner Tibor úgy 
véli, hogy szobrászi munkásságában 
egyenértékű szerepe van a kisplaszti-
kának és a monumentális, illetve az 
emberi léptékben, bensőséges méret-
ben, meghitt hangvétellel megfor-
mált, ám roppant feszült atmoszférát 
sűrítő és sugárzó, köztérre helyezett 
alkotásnak. „Jóllehet a szobrászmű-
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vész (…) nem lépte át a természetelvű 
alakítás, a figurativitás tartományai-
nak határait,” műveinek elfogadása 
nem volt mindig konfliktusmentes. 
Neki eszébe sem jutnak a közhelysze-
rű megoldások (ezt tükrözi Zalaeger-
szegen az Ady múzsája, Keszthelyen 
az Áldozat). A Szent István királynak 
emléket állító Országépítő nem lehe-
tett a millenniumi megemlékezések 
része, közadakozásból azonban ké-
sőbb elkészülhetett. Ugyancsak Weh-
nher Tibor tette szóvá (a köztéri szo-
borállítások abszurditásairól írva), 
hogy a zalaegerszegi Szent István-
szoborpályázaton bár Fischer György 
terve győzött, a városvezetés Seres 
János és Szórádi Zsigmond, a helyi 
szlengben csak batman-ként emlege-
tett emlékműalakját állította fel. A 
polgárok nem fogadták el a döntést, 
összegyűjtötték a pénzt, s 2002-ben 
felavatták a szobrot. „Zalaegerszeg 
így e két Szent István-szoborral az 
ezredforduló rendkívül hiteles művé-
szeti és anti-művészeti dokumentu-
mát teremtette meg” – írja.              
Ludvig Zoltán gyak-

ran expresszív vezetésű 
szimbolikus-organikus 
szürrealizmusában az 
ösztönös érzéki és a 
megfoghatatlan, felsejlő 
szellemi ötvöződik. A 
létezés belső lényegét 
kutatja, mely nem szi-
tuáció-, hanem viselke-
dés-ábrázolásokban és 
archaikus indulatokban 
testesül meg.  
Míg az apa az abszt-

rakciós szürreális felé 
vezet, a fiú, Dániel má-
gikus szimbolikus üze-
neteket kódol. Mintha 

súlyos kőtömbökbe vésett szertartá-
sokat értelmezne újra, míg plasztikai 
látásmóddal, de festői eszközökkel 
idézi meg az arché elemeket. A föld 
mellett megjelenik a víz, a tűz és a 
levegő, illetve a fény és a sötétség, az 
oldás és kötés, vagy a szeretet és a 
szorongás érzése is.   
Ludvig Zoltán és Ludvig Dániel, 

különböző láttatással, de hasonló 
szellemiséggel, nem végeredményt 
rögzít, hanem egy állapotot ábrázol. 
Ludvig Zoltán néhol maga is a zenei 
és képzőművészeti nyelven egyaránt 
jelentéses etűd szóval jelzi e pillanat-
nyiságot. Nem történeteket olvasha-
tunk ki a képekből, hanem történések 
szemlélői lehetünk. Az összefüggése-
ket nem pannószerűen mutatja be, 
hanem a mikrovilágot érzékelteti mo-
numentálisként. 
Ludvigék festői szemlélete alapál-

lásában organikus, sokszor csak jel-
képesen, másutt transzparens módon 
megjelenő, az állat- és növényvilág 
motívumaiból építkezik. Zoltán olyan 
rendszert hoz létre, mely a kompozí-

ció szerves vázaként az 
élő szervezetek rende-
zettségére utal, Dániel 
az elemek elrendezésé-
re figyel, amikor egy-
máshoz rendel tárgya-
kat, minőségeket, ösz-
szeköti őket, egy-egy 
címutalással is felerősí-
tett ősi dolmenekként 
szinte egymáshoz varr-
ja a köveket. 
 
 
 
 

Ludvig Zoltán: 
Tavasz (olaj) 
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Ludvig Zoltán esetében paradox-
nak tűnik a kísérlet: a festészet nyel-
vén érzékivé tenni egy virág belsejét, 
mint biológiai szervezetet, bemutatni 
a bibék növekedésének, a növényi 
élet születésének a titkait, ám éppen 
azért válik izgalmassá a feladat, mert 
a puszta organikus jelleg helyett ér-
zékeny antropomorfizációs átfogal-
mazásokról van szó. Sőt, úgynevezett 
izomorf azonos alakúságról beszélhe-
tünk: a különböző létformák egymás 
közötti megfeleléseiről, egymásra va-
ló leképezhetőségéről. 

 
Ludvig Zoltán: Primavera (olaj) 
 
A monumentálissá nagyított növé-

nyi részek táncában könnyen felfe-
dezhetjük akár a madarak és a haty-
tyúk alakját is, emberi kapcsolatokra 
s azok minőségére utalva. Érzékelhe-
tő a közeledés és a távolodás, a ma-
gány és a magakelletés, a félelem és a 
szeretetet. A bibékben, a bimbó bel-
sejében, a sokszor megjelenő fészek-
metaforában embrionális helyzetet 
idéz meg. Az élet születését, majd a 
növekedést. Feszültséget teremt eb-
ben a harmóniában azzal, hogy a 
fészek képével egyben a tűz jelenlété-
re asszociáltat, a születés és a pusztí-
tás küzdelmének vagyunk tanúi. Ám 
a végeredmény nem kétséges: nem a 

fészek lesz a tűz martaléka, hanem a 
tűz alakul vissza mindig fészekké egy 
megtisztulási folyamat után. 
A jelképteremtés a látomásos ka-

rakterrel társul, a valóság plasztikus 
képének látszatával egy fajta szürreá-
lis képteret hoz létre. A plaszticitás 
látszólag ellentmond az expresszív 
lendületnek, ám a kettő inkább kiegé-
szíti egymást. Expresszív a kibomlást, 
növekedést sugalló formák, színek 
lendülete, s a látomás dimenzió nél-
küliségébe vetíti a történéseket. Ezen 
a ponton pedig akár már Ludvig 
Dániel festményeiről beszélhetnénk. 
Említettem a zártságotl és nyitott-

ságot, az archaikus elemek jelenlétét. 
Érzékelhető az élménypárhuzam a 
két Ludvig között, az idolszerű, mági-
kus formaképzés, a formák zártságáig 
visszacsupaszodó expresszív stilizálás 
tekintetében azonban joggal beszél-
hetnénk a Fischer György plasztikus 
világával való rokonságról. Úgy ér-
zem, hogy éppen Ludvig Dániel az 
összekötő kapocs Fischer György és 
Ludvig Zoltán művészete között. S az 
sem lehet véletlen, hogy Ludvig Dá-
niel több képét szoborban is megfor-
málja, összekapcsolva a motívumtár-
gyat és a művészi anyagot. 

 
Ludvig Dániel: Dolmen (olaj) 
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 Ludvig Zoltán fészekallegóriája ap-
ropóján utalhatunk a virágbelsőhöz 
hasonló minőségeket felmutató tojás 
motívumára. Nos, Ludvig Dánielnél 
szinte az egyik legfontosabb motivi-
kus szervezőelem szintén tojás. Az 
őstojás, ami megkövesedett. A míto-
szok világából válik a festett kő élő 
emlékezet-anyaggá. Mágikus narratí-
vájába egyaránt belefér a nyers masz-
szából megformálódó bivalyok képe s 
a Magritte szikla-lebegését újrakonst-
ruáló, vékony szálon függő kőtömb. A 
súly és a súlytalanság azonban nem 
elsősorban téri képzeteket vagy han-
gulatminőségeket ébreszt, hanem az 
idő képi értelmezésére teszi a hang-
súlyt. Az őstojás-kövek ugyanis az idő 
viszonylagosságával és állandóságá-
val jelölik a fix létezési pontokat. 
Ez a szakralizáció fontos mozzana-

ta, törvényszerűen jelenik meg mind-
két Ludvignál a triptichon mint szer-
kezeti vagy formai és szellemi keret. S 
miként Fischernél az archaikus és 
primitív kultúrák figurális, illetve a 
nonfigurativitás határáig ívelő stilizá-
lása és egyszerűsítése nem a meseke-
ret kibontását, hanem a mesemag fel-
mutatását szolgálja, Ludvig Zoltán és 
Ludvig Dániel is a belső lényeget, a 
magot, a meditatív határtalanságba 
elvezető szellemi és lelki élményme-
zőket koncentrálja, ezzel is képi for-
mát adva a kompozíciós zártság és 
szellemi nyitottság feszültségteremtő 
szintézisének. 
Ludvig Zoltán a tiszta létformák, 

Ludvig Dániel az ősanyagokba sűrű-
södő emlékezet, Fischer György a 
küzdő ember mítoszát teremti meg. A 
sűrűség pedig első pillantásra ugyan-
úgy meghökkent, szinte mellbe vág 
bennünket – sistergő puskalövésként  
az időből –, mint a szobrok letisztult-

ságukban is groteszk karaktere, aztán 
az őskövek és virágfészkek között, a 
groteszk távolságtartás ellenére vég-
telenül érzékeny szoboralakok testé-
be költözve, szinte a lelkünkhöz csu-
paszodva, megérezzük magunkban a 
növekedés és a megmaradás erejét. 

 
Ludvig Dániel olajfestménye 

 
 

 
ALKONYATKOR, HA… 

 
okkertüzek harapnak a szürke 

horizontba, egy pillanatra 
elfárad a vérem, 

s csontjaimban érzem a sziklák 
szigorát, mert önző 

voltam, és nem figyeltem 
a vízmosta kövek tövében pihegő, 

törött szárnyú madárra 
az ölelésben; 

magamhoz varrtam inkább 
legmélyebb remegésed, 

forró fészked párája ködkönnyű 
hegyeket növesztett 

körém az égre, 
te voltál minden szenvedés, 

időtlen mámor szürke horizontba 
harapó okkertűz éke, 

s én a gúzs…   
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KÉPES MESE-NAPLÓ ERDÉLYBŐL 
 

Péli Emődi Etelka kiállítása a Bányai Kisgalériában 
 
 
A mese és a napló műfaja, a dokumen-
tum ereje és a fikció hatalma jutott az 
eszembe Péli Emődi Etelka erdélyi 
képeinek júniusi kiállításán a Bányai 
Kisgalériában – ezzel az eseménnyel a 
Vár Galéria segített újjáéleszteni a Bá-
nyai Júlia Általános Iskolában az ép-
pen húsz éve szünetelő hagyományt. 
A nagyváradi születésű (1945) alko-

tó – akinek 1990 óta Magyarországon 
is több tárlata volt – Érmelléken, Szé-
kelyföldön, Szászvidéken, Mócföldön 
vázlatozva, megfigyelte a helyi hagyo-
mányokat, dokumentálta a meglévő 
emlékeket, bemutatta a népi építkezés 
formáit, a környezettel együtt utalt az 
életmódra. Festményei számos törté-
nelmi településre kalauzoltak el: Sütő 
András szülőfalujába, Kölcsey szülő-
házához, Nagyszebenbe, Kalotaszegre, 
Segesvárra, Szépvízre, a verespataki 
vízimalmokhoz. 
Téma- és motívumgyűjtő útjai során 

a művészi emlékezést készítette elő, de 
rajzmappája és ecsetje segítségével egy 
fajta (egyszerre személyes és kollektív) 
naplót is komponált. E naplót aztán a 
látható világ szintjén mesei univer-
zumként mutatta be, a képes jegyzete-
ket átemelte a mesei atmoszférába. A 
színvilág egyrészt tükrözi az álomszerű 
tünékenységet, s a kontrasztok segít-
ségével kiemel egy-egy részletet, jelké-
pes tartalmat ad egy táji vagy épített 
környezeti elemnek, gyakran helyezve 
középpontba életképi jelenetet. Leíró 
és elbeszélő kifejezése – míg munkái 
nem kevés lírai emelkedettséget sugá-
roznak – egyszerre teremt intim vi-
szonyt és távolságot az ábrázolás tár-
gya és a kívülálló között, a harmóniába 
így olt nemes feszültséget. A megszólí-

tás archaikus érzékenysége az intimi-
tás fokozását szolgálja (nem beszélve a 
kis méret közelségteremtő erejéről), a 
mélyben felsejlő drámai hangok azon-
ban valamilyen távolságtartásra kész-
tetik a befogadót. 
 

 
Péli Emódi Etelka: Segesvár (olaj) 

 
A napló dokumentumidézetei hada-

koznak a mese továbbképzelő hatal-
mával. Utóbbi a gyermeki lélek ájtatos 
magabiztosságával fordít a festménye-
ken tükrözött valóság felé, míg a képes 
dokumentum jelleg a felnőttkor bi-
zonytalanságát szólítja meg. Az utolsó 
vagy az utolsó utáni pillanatban fordul 
az élő múlt felé a művészi emlékőrzés 
szándéka úgy, hogy közben az alkotó 
személyes emberi vonzódását, hitval-
lását is megfogalmazza általa, rögzítve 
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a tápláló és útra bocsátó gyökerekhez 
való viszonyát is. A közösség összetar-
tozásának s megmaradásának tárgyi, 
szellemi formáinak és lehetőségeinek 
feltérképezése mellett érzékelteti a kö-
zösséghez való visszatalálás útjait is. 
Péli Emődi Etelka a mese és a napló 

sajátosan ízes, finom akkordokat és 
variációkat soroló, egyéni hangú ötvö-
zetét teremtette meg. A mesei valóság 
nem a fikcióra vonatkozik elsősorban, 
hanem a kompozíciós atmoszféra te-
remtésre, a szín- és motívumvilágra, a 

finom stilizálásokra, díszítésekre, a 
mesei elbeszélésre emlékeztető meg-
oldásokkal és kifejezési alaphanggal. A 
napló jelleg pedig abban mutatkozik 
meg, hogy térben és időben kitágítja 
bár élménykörét – bizonyos értelem-
ben időtlenné is teszi a térhez kötött 
élményt –, beszámol egy közösség 
múltjáról, sorsáról, karakteréről, olyan 
féltőn közelítve a gyökerekhez, mint 
egy gondos gazda, s izgatott-rajongó 
tisztasággal, miként a gyermek várja 
esténként a mesét. 

 
 
 

„HEGEDŰ ÉS ANGYAL” 
 

Bíró Eszter festőművész jubileumi kiállítása 
a Debreceni Mű–Terem Galériában 

 
 
A Hegedű és angyal című olaj-
festmény emlékét hoztam ma-
gammal a Bíró Eszter jubileumi 
születésnapi kiállításáról. Talán 
azért is, mert a kolléga és leg-
jobb barátnő, Palotai Erzsébet 
igen érzékletesen szólt róla a 
megnyitón, s még inkább azért, 
mert ars poétikus súlyú a fest-
mény. Kulcskép, mely egyszerre 
nyit ablakot Bíró Eszter emberi 
és művészi világára. Művei a 
benső megindultságát fejezik ki, 
kompozíciós építkezése a zenei-
re emlékeztet, motívumos utalá-
sai pedig még tovább erő-sítik 
azt a hatást, hogy a kép szug-
gesztív mozgásait követve, mint-
egy utánaélhessük a láthatóvá 
tett kedélyt. A művész bár an-
gyalt fest a képre (absztrahált 
barokkos világa több helyen 
igényli az angyal érzékeltetését), 
mégis erősebb a konkrétumnál 
az angyalság jelenléte.  

 
Bíró Eszter: Hegedű és angyal (olaj) 
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Bíró Eszter Guttusohoz hasonlóan 
vallja, hogy „a festőnek vannak gon-
dolatai, de nem gondolatokat fest: a 
festő mindössze a dolgokat festi meg. 
S csakis abból derülhetnek ki a gon-
dolatok, ahogyan megfestette őket”.  
Szeret improvizálni – habár rajzta-

nári s családanyai feladatai nem egy-
szer irányítottá teszik ezt az improvi-
zációt –, a látszólag véletlenszerű fo-
lyamat közben kialakult festői ötlete-
ket építi tovább, tudatosan erősítve 
meg azt, ami nem volt előre elhatáro-
zott. S mint Csernus Tibor, kinek al-
kotói önjellemzését magára nézve is 
érvényesnek tartja, úgy véli: minden  
egyes képnél újabb kalandba kevere-
dik, melynek kétséges a kimenetele. 
Ám ezt az állapotot megszokta, 
szereti és keresi, erénnyé válik 
a kihívás, hogy a festés közben 
kialakuló mozgó világot neki 
kell elrendezni. Ebből a szem-
pontból szelíd érzelmi modulá-
ciókkal is töltött, a színekkel, 
fényekkel és árnyékokkal egy-
szerre bátran s érzékenyen bá-
nó, gesztusfestői alapállása a 
lírai expresszionista stílushoz 
közelíti művészi közlésmódját. 
Nem jellemző rá a folyamatos 

témakeresés – Palotai Erzsébet 
szerint harminc éve ugyanazt 
festi –, képein ugyanúgy megje-
lenhet az emlék, mint a szűkebb 
vagy a műtermi környezet han-
gulata. Ezt a hangulatot erőtel-
jes színekkel, vörösek, kékek és 
zöldek alkalmazásával fejezi ki, 
átalakítva az emléket s hangula-
tot dologgá, a dolgok képébe 
öltöztetve az időbe-térbe appli-
kált emberi viszonyokat. A góti-
kus üvegablak vagy a firenzei 
templom a kaland és rend képe 

lesz, enteriőrjei és csendéletei az adott 
élettérben nyugalmi funkciót kereső 
ember olykor zaklatott bensőjének 
másaivá formálódnak. 
S éppen a megfoghatatlan tárgyba 

kívánkozó konstruálása, az anyagta-
lan szentélyek felépítése adja meg a 
Bíró Eszter-képek sajátos hangulatát. 
Fülep Lajos írása Új művészi stílus 
címmel még 1908-ban jelent meg, de 
észrevételei száz év után is érvénye-
sek. Szerinte a stílusos piktúra csak 
valamilyen architektonikus vonatko-
zásban életképes.  
 
 

Bíró Eszter: Szomorú angyal 
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Ezt érzékeli jól Bíró Eszter: a fest-
mény síkján túlra nyitja meg szelle-
mi-érzelmi építményeit, s a kép ere-
detéig, az építészetig, valamint a szó 
gyökeréig, a zenéig vezet vissza – a 
középpontkereső utat immár az an-
gyalban konkrétan is megtestesítve.   
A hegedű és az angyal árnyékban 

van, de mindkettő ugyanazt a belső 
fényt sugározza. Talán jelképes ez: az 

édesapa és mester Bíró Lajos árnyé-
kából neki nem kellett kinőnie, mert 
soha nem volt ott. Más hangok ezek. 
Olyan fény zenéje Bíró Eszter festé-
szete, amit lelkünk kedélye hall. Így 
nem is bánjuk, hogy csak ritkán fest, 
hiszen – nehogy elveszítse fényét és 
hangját – óvatosan kell bánni ezzel az 
angyalsággal. 

 
 
 

LÉLEKMANÉZSTÓL A TÁJLÉLEKIG 
 

Maksai János kiállítása a Benedek Elek Galériában 
 
 
A folyóirat előző számának allegorikus 
gyermekábrázolásról készített összeál-
lításban részletesebben írtam Maksai 
János festészetének néhány jellemző-
jéről. Ott elsősorban a kis- vagy fiatal 
lányokat és a bohócokat emeltem ki, a 
Benedek Elek Könyvtár Galériájában 
júniusban rendezett kiállításon azon-
ban jól érzékelhetjük az átmeneteket 
is. A gyermekből fiatal lány, ifjú nő és 
majdnem-asszony lesz. Szürreális töl-
tésű, lírai képein szintén allegorikus 
keretet alkalmaz: a fiatal lány még 
hordozza magában a gyermeki ártat-
lanságot (a mesei atmoszférájú kör-
nyezet is erősíti ezt az érzést), de már 
ott van nőiségének minden kelléke. 
Felébredt Csipkerózsikákat fest, lá-

tomásos útjainak belső mintája a valós 
élet, ahol mindig a megtisztulás szán-
déka vezeti – talán ezért annyira jel-
lemző a várakozás helyzete. Hangula-
tunkból, a képben tükrözött kedélyből 
válnak alakká képzeletvilágunk szo-
morú hősei. Megemelkedik a lelkünk, 
hiszen a várakozásban mindig van va-
lamilyen szakrális tartalom, miközben 
alkalmas az elemzés az önreflexió be-

mutatásához is. Maksai János fiatal 
hölgyei éppen nem tesznek semmit, de 
egy folyamatból kiszakítva, a folyama-
tos jelen fellebegő állomásaként, egy 
fajta állapotot tükröznek. Állapotot és 
tulajdonságot: naivságot, bájt, sérülé-
kenységet, meglepettséget, örömöt, ál-
modozást és álmot. S mindenképpen 
nosztalgiát érzékít meg. 
 

 
Képmustra, katalógussal a kézben 
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Általa a hiányról beszél a művész. 
Mert nosztalgiát akkor érzünk valami 
iránt, ha elveszítettük azt, s nem talál-
juk a szépet, csak az emlékeinkben. 
Elvágyódás ez, így idilli, képzeletünk 
teremtő ereje ez, így mesei a kép. 
Nemcsak az élethangulat (tehát a 

líra) áll ellentétben a világ képével (az 
epikus lényeggel), hanem az is a nyug-
talanság eredője lehet, hogy a művész 
elfojtja a dráma kifejezését. Maksai 
János (tájképein is) megmarad a lírai 
hangulat allegorikus ábrázolásánál, a 

világkép és a morál megjelenítése csak 
áttételesen – az élethangulat okainak 
keresése révén – érzékelhető.  

S igaz, hogy a kiállítótér adottságai 
nem nagyon teszik lehetővé a széle-
sebb áttekintésű válogatást az eddigi 
festői életműből, mégis hiányolhat-
nánk a portrékat és a plein air aktokat, 
melyekből van műtermében egy-egy, 
nem is annyira számban, mint művé-
szi megoldásaiban jelentős sorozat. 

Benne van azonban a hiány oká-
nak magyarázata ebben az összeállí-
tásban is. Az elképzelt portré és a 
szimbolikus meztelenség formájában. 
A festő képzelet-lányának vonásai va-
lóságos karakter-elemekből építkez-
nek, ötvözve azokat saját animájának 
hangulati arcával. De a mesei módon 
szakralizált szituációban vagy hagyo-
mányos képein a természet, a táj lé-
nyegébe oltott hangulatban is mezte-
lenül kell ott állnia a léleknek. 

 
 
 
 

Sass Bálintné könyvtárvezető 
a megnyitó előtti pillanatokban 

  
 
 

 
VALAMI, AMI TÚL VAN 
 

 
Bába-álmok kapuja nyitva, 
s hogy felajz a páni lét! 
Mert fejthetetlen még a titka: 
nem lelek varázsigét. 
  
Álmomban virágot ígértek 
sárkányok a tűz helyett. 
De minden íze messzi létnek 
tűznek égett csókja lett. 
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Becsuknám szemem, ha sejteném, 
amott az ízek: árnyak. 
Itt még minden ősi fény enyém, 
de csöppként szirmok szállnak. 
  
Szomorú vércseppek az égen, 
vágott meggyhúsba hullva, 
s mint csecsemők alszanak. Szépen, 
a csodát megtanulva. 
  
Álmok kapuját nem érik át 
síró, meggy-eső szemek. 
És kapuk helyett az öl kiált: 
titkomért szeressetek! 
 
Bába-álomkapuban állva, 
félni s vágyni van miért. 
Ez lett az ébredésem ára: 
megtudtam, miért s ki félt. 
 
Legelőbb magamat mondanám, 
mert ez a legnehezebb. 
Nem találhatom csokor-hazám, 
könnyezve gyöngyök helyett. 
  
Amíg vérző virágot látok, 
ha ölelek egy asszonyt; 
s meg nem segíthet semmi álom, 
ha várom: éjt riasszon. 
  
Margaréta-napnak hódolok 
(a derű harmatozza), 
s elképzelem (mint spanyol donok), 
félelmem csók kioltja. 
  
Elképzelem, hogy csak álmodom, 
és angyal-asszony álmom, 
s hogy az Isten is velünk forog... 
Én már csak azt kívánom. 
  
Én már csak azt, hogy szeressenek, 
s ehhez ne kelljen virág; 
és hogy olyan ártatlan legyek, 
mint rügyező „semmi-ág”. 
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KÖNYVEK KÖZÖTT ÉLŐ SZÍNEK 
 

Ötödik évébe lépett a Benedek Elek Galéria 
 
 
Éppen Maksai János festőművész ki-
állításával lépett ötödik évébe a Be-
nedek Elek Galéria. Sass Bálintné, a 
könyvtár vezetője a galéria létrejöttét 
felidézve kiemelte: Tegdes László 
kertépítő mérnök ötlete volt, hogy az 
új könyvtárba becsempésszék a vi-
zuális művészetet is. Az ő lelkesedése, 
ismeretsége sok embert vonzott ide. 

 
Bodó Károly festőművész (balra) 
kiállításának megnyitóján 
 
2005 nyara óta azonban teljes egé-

szében átvették a Benedek Galéria 
kiállításainak szervezését – mostaná-
ig összesen mintegy 35 tárlatot ren-
deztek. A kiállítótérben való megjele-
nés ingyenes (ajándék képeket azon-
ban szívesen elfogadnak a művészek-
től, melyekkel a könyvtárat „öltözte-
tik” fel). Gyakorlati segítséget nyújta-
nak a tárlatmegnyitók szervezésében 
(ide értve a meghívók, plakátok készí-
tését is), jó sajtókapcsolataik vannak, 
a művészek a kiállítások után rend-
szeresen szerepelnek a helyi médiá-
ban. Sass Bálintné munkájuk ered-
ményét abban is le tudja mérni, hogy 

a galériának egyre nagyobb a híre, a 
kiállítani szándékozók szinte folya-
matosan keresik őket, így júniusban 
már a 2008. év első bemutatói is elő 
voltak jegyezve. 
A hagyományos galériákkal szem-

ben a könyvtárnak – mint kiállítótér-
nek – sajátos előnye, hogy naponta 
250–300 látogató fordul meg itt, így 
szinte természetes, hogy nagyszámú 
közönsége van a kiállított művészeti 
anyagoknak. A látogatók egy élő tér-
ben mozoghatnak, s az olvasás élmé-
nyének szerves kísérője a képzőmű-
vészeti befogadás. Műveltség és mű-
vészet találkozik, s ez a sajátosság a 
mottójuk is lehetne.  
Továbbra is elsődleges szempont-

nak tartják a válogatás során a helyi, 
valamint a kezdő művészek bemuta-
tását, de volt már vendégük a Gábor-
jáni Művésztelep és Németországban 
élő festőművész is. 

 
Ujváry Zoltán professor emeritus 

Cs. Uhrin Tibor festőművésszel 
Luczi János kiállításának megnyitóján 
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Nyitrai Erzsébet táncol 
Fene Katalin fotóművész  bemutatóján  
 
A Benedek Galéria kiállítói a követ-

kező művészek, illetve művészeti cso-
portok voltak a könyvtár megnyitása 
óta: Vizuart-D nyomdaipari és grafi-
kai stúdió; Nyíri József festőművész; 
Pagony Táj- és Kertépítész Iroda; 
Sándorné Fehér Györgyi virágkötő; 
Csátth Attila karikaturista; Balogh 
Zoltán fotográfus; a Medgyessy Fe-
renc Gimnázium végzős alkalmazott 
grafikusai; Török Anikó festőművész; 
Szilágyi Imre grafikusművész; Wrá-
bel Erzsébet festőművész; Csorján 
Melitta festőművész; Horváth Bíbor 
festőművész, Szabó Antónia képző-
művész; Czentyéné Zolnai Irén festő-
művész; A 3 festőr; Vincze László 
grafikusművész; Seres Géza fotómű-
vész; Masits István festőművész; 
Koncz Ernő gobelinkészítő; Aby Sza-
bó Csaba festőművész; Császár Sza-
bolcs grafika-point; László Ákos grafi-
kusművész; Varjasi Edit selyemfestő; 
Bálint Mariann festőművészek; a 10 
éves a Gáborjáni Művésztelep; Marta 
Mekker festőművész; Nagy Vince fes-
tőművész, Nagyné Barna Erzsébet 
népművész; Szarka Emma festőmű-
vész; Klapek Gabriella hímezve festő 

(tűgoblein-művész); Bodó Károly fes-
tőművész; Luczi János festőművész; 
Fene Katalin fotóművész. 
Maksai János kiállítása után július-

ban mutatkozott be Katona György 
grafikusművész (munkáit alább ismer-
tetem). Augusztusban a „Nők Színei” 
címmel rendeznek tárlatot Komlódi 
Judit, Marta Mekker, Wrábel Erzsé-
bet, Czentyéné Zolnai Irén, Csorján 
Melitta, és Török Anikó munkáiból; 
szeptemberben Kövér József szob-
rászművész állít ki; Vencsellei István 
tárlata november végéig lesz látható, 
az idei év kiállításait pedig Oláh Sán-
dor bőrszobrász anyaga zárja. 
Sass Bálintné maga is több tárlatot 

ajánlott az érdeklődők figyelmébe, 
Csorján Melitta tárlatán pedig (az al-
kotó visszatérő vendége a galériának) 
a programszervezésben is kiemelkedő 
munkát végző Vranyecz Tünde debü-
tálhatott megnyitóként. „A 3 festőr” 
kiállítása három fiatal alkotó szárny-
próbája volt. A modern képzőművé-
szeti hagyományokat folytató fiatalok 
új színfoltot jelentettek a kiállítások 
sorában. Miként Sass Bálintné mellett 
a tárlatszervezésben szintén szerepet 
vállaló munkatárs, Kántor Béla is 
felhívta rá a figyelmet: a visszatekintő 
mustrából és a tervekből egyaránt 
kitűnik, hogy törekednek a különböző 
művészeti ágak, a műfaji és technikai 
sokszínűség reprezentálására, s a fia-
talokkal párhuzamosan országos szin-
ten is rangos művészek mutatkoznak 
be náluk, utóbbiak közül a számára 
meghatározó eseményként Bodó Ká-
roly kiállítását említve meg.   
 
A fotózás, a kiállítások dokumentá-

lása folyamatos, a képek megtekint-
hetők a városi könyvtár honlapján: 
(www.dbvk.hu/benedek/galeria) 
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LÁTJA A FÁKTÓL AZ EMBERT 
 

Katona György 
Holló László-díjas festő- és grafikusművész kiállítása 

 
 
Egy szobában laktunk a szolnoki Ti-
szaligeti Művésztelepen. Jól emlék-
szem, már a második napon elrontot-
tam egy grafikáját, amikor arra kért, 
hogy írjam bele a versemet, ami a 
„parázna” parti fák között született, 
míg ő ezeket az egészen emberi kép-
ződményeket vázlatozta. Neki azért 
tetszett, nekem nem, inkább csak az 
ötlet ragadott meg. S néhány hónap 
alatt meg is született egy kisebb soro-
zat verses monotípiákból. Még eladni 
is tudtunk belőle. 
Gyuri munkáival még 1995-ben ta-

lálkoztam először Hajdúböszörmény-
ben, alkotásaival azonban már jóval 
korábban, 1974-ben debütált a festői 
szépségű Szovátán, székelyföldi szü-
lőhelyén. Nem tartozik a sűrűn kiállí-
tó művészek közé, többnyire szinte 
könyörögni kell, hogy mutassa be új 
festményeit s grafikáit. Pedig reklám-
grafikusi munkája mellett folyamato-
san alkot („hangulatnaplójának” szá-
mos lapja pihen mappákban), s egyre 
több művésztelepre hívják. 
A szolnoki után tagja volt a hajdú-

böszörményi, a hortobágyi, a hajdú-
szoboszlói Cívis, legutóbb a biharke-
resztesi nemzetközi művésztelepek-
nek. Munkái nemcsak hazai és kül-
földi magángyűjtőknél, hanem szá-
mos közgyűjteményben is ott vannak: 
az említett művésztelepi kollekciók 
mellett például a Putnoki Holló Lász-
ló Galériában, a mátészalkai Szatmári 
Múzeumban, a kiskunfélegyházi Kis-
kun Múzeumban, a siófoki Kálmán 
Imre Múzeumban. Művészetét Holló 
László-díjjal ismerték el az idén. 

 
„Vitézi esküt tettem…” 

Katona György monotípiája 
(a Kiskun Múzeum tulajdona) 

   
Hajdúböszörményi grafikai szem-

léje után Debrecenben 1999 elején 
láthattuk műveit. Ezt követően 2001 
karácsonyán az Aranybika Szálló 
halljában mutatkozott be festmé-
nyekkel és monotípiákkal. 2002-ben 
a Magyar Kultúra Napján Hajdúbö-
szörményben rendezett kiállításán 
közösen mutattuk be fentebb említett 
rendhagyó munkáinkat: a monotípi-
ákon a képekhez írt versek festői 
hatású grafikai kompozíciókba ren-
dezve szerepeltek. Az általam egyik 
emblematikus alkotásának tekintett 
Kék Mózes című olajképével az őszi 
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tárlaton találkozhattunk. Lírai érzé-
kenységű monotípia sorozatával volt 
jelen a Medgyessy Teremben, kisebb 
kamara-kiállításokat követően Bocs-
kaikertben rendeztek műveiből rep-
rezentatív tárlatot.  
A meghatározó utak közé tartoznak 

nála a Székelyföldre tett hazalátoga-
tások és az önismereti kalandozások. 
Folyton azt emlegeti, sokat kell még 
tanulnia. Azokra tekint, akik az örök-
séget adták. Mivel nemcsak grafikai 
és festői, hanem szobrászi képzést is 
kapott, a honi művészek közül festők 
és szobrászok, Pátzay Pál, Melocco 
Miklós, Varga Imre, Barcsay Jenő, 
Holló László nevét egyaránt nagy 
megbecsüléssel emlegeti. A szülőha-
zai mesterek, példaadók közül né-
hány név szerepel a rövidre fogott, 
hivalkodás nélküli szakmai önéletraj-
zában is. Székelyföldön dolgozott a 
szénrajzot festői szintre emelt Kusz-
tos Endrével, valamint tanárával, 
Péter Jánossal. A Szovátán alkotó 
Bocskai Vince és Kuti Dénes művé-
szetét szintén irányadónak érzi magá-
ra nézve – velük rendszeresen kon-
zultál hazalátogatásai alkalmával –, 
de művészi magatartására a legna-

gyobb hatást a magyar grafika egyik 
legjelentősebb határon túli alkotója, 
Plugor Sándor gyakorolta. A Plugor 
Sándor emlékére készített szenvedé-
lyes, intenzív belső világot tükröző, 
allegorikus, színes üvegnyomata a 
groteszk szépség érzékeny kifejezése. 
Katona György grafikáján a szenvedő 
és szilajságát a szenvedésben is meg-
őrző ló egyszerre példázza a kiszolgál-
tatottságot és az emberi tartást. A ló 
helyzetében szinte a krisztusi áldozat 
jegyeit fedezzük fel. 
Katona György grafikusi alapkész-

tetettségét számos festményén szin-
tén megőrzi. A vonal és a szín egy-
mást építi, a fényt gyakran a festékré-
teg visszatörlésével jeleníti meg a 
felületen, s a motívum „testének” ki-
dolgozásában végtelen finomságú ér-
zéki árnyalatokat hoz létre a felületbe 
karcolással. A kép plaszticitását így a 
színek és vonalak egyaránt megte-
remtik, de a vonal és tömeg viszo-
nyának alkotói értelmezése is grafikai 
látásmódról tanúskodik. Pasztellkréta 
és akvarell kezelésére elsősorban a 
festői látásmód jellemző, az olajképe-
ken ellenben nem egyszer a rajzos 
vonalvezetésre figyelhetünk fel. A 

bravúros monotípiák-
ban pedig tökéletesen 
ötvözi a két szemlé-
letmód erényeit, sajá-
tosságait. A lírai szép-
ség itt vezet át az iro-
nikus ábrázolás felé, s 
ebben nemcsak bírála-
tot, hanem önkritikát 
is megfogalmaz. 
 
 

Katona György: 
Vizet ölel… 

(vegyes technika)  
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A flóra titkai között való bolyongás 
a művész több festményén visszatérő 
élmény. Mindent áthat a virágok 
nesze, halljuk szinte a hajszálgyöke-
rek lélegzetét, a szárak, levelek és 
bokorágak suttogását, mint egy me-
sében, hangya-emberekként óriások 
között járva, a virágok sziporkáiból 
merítve új erőt a megismerő úthoz. 
Ezek a képek már-már absztrakci-

ók, az eredeti látványtól való izgalmas 
elvonatkoztatások, és bár felkeltik a 
táj képzetét, mégsem klasszikus táj-
festményekről van szó. Azonosítani 
tudjuk a figurát másutt, akár mitoló-
giai vagy irodalmi parafrázisok esen-
dővé tett szereplőjeként – mégsem az 
alaklátvány dominál. Fontosabb a 
belsővé tett látvány, ami azt sugallja, 
hogy számára akár egyetlen fűcso-
móban is benne rejtőzhet a labirin-
tus-mindenség. Akár a madarak röp-
tében, az általa jelképezett sorsban – 
s amennyiben a megsebzett madár 
képe sorsallegória, így felerősödnek a 

kompozíció drámai utalásai. Ebben a 
mindenségben folyamatosan a szé-
kelyföldi havasok látványát, a gyer-
gyói ember hitét, a Küküllő-menti 
könnyeket s a múlt példái nyomán a 
jövőt rajzoló mosolyt fedezzük fel. 
Elsősorban nem a vertikális és/vagy 
horizontális dimenziókba vetített, a 
tömegek mögött felsejlő gondolati 
tartalmakkal, hanem a részletekben 
megfogalmazódó, érzelmi hatású mo-
tívumokkal foglalkozik. 
Több helyen is utaltam már arra – 

legutóbb a folyóirat Holló László-
díjasokat bemutató márciusi összeál-
lításában –, hogy a fa kiemelt szere-
pet kap Katona György művészeté-
ben. Talán a legtöbbet alkalmazott 
motívum ez festői és grafikai tárhá-
zában. A fa az emlékezés szimbólu-
ma, emberjelkép, számos metamor-
fózis játékokat kínál, a fát emberi 
gesztusokkal ábrázolja: a természetes 
ember allegóriájaként. Születésünktől 
a halálig találkozunk vele, életfa is, 
kompozíciót rendező elem – elválaszt 
és összeköt. Eget és földet, születést, 
halált, gyökerek lélegzetét s madarak 
énekét; isteni végtelenséget, emberi 
esendőséget, hiányt. 
 
 
 
A festő éhe 
 
A festő modellt keresett. 
Olyan húsos keblűt s tomporút, 
hogy reneszánszát élje még az éhe. 
 
Sikerült a vázlat. – 
Majd a csípő búcsút ringott, 
s egyet még az öl is rákacsintott… 
 
Szólt a festő: semminél több. 
Nem lesz gond a holnapi ebédre.  
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Izgalmas szellemi és (elsősorban) 
érzelmi játékok formai kerete továb-
bá nemcsak a madár, hanem a virág 
is. Katona György azzal a természetes 
gondossággal közelít e múlandó szép-
ség felé, hogy észre kell vennünk ab-
ban a fénynek örülő, de az elmúlással 

sem hadakozó lelkét. Talán ez a meg-
értés, az önreflexív hajlamból fakadó 
irónia érezteti velünk egyszerre az 
emberi kiszolgáltatottságot s az em-
beri méltóságot – hogy minden szép-
ség gyökere a fájdalom.   
 

 
 

 
„HORTHY – A KORMÁNYZÓ” 

 

Díszbemutatóval, rendhagyó filmankéttal emlékeztek 
Horthy Miklós kormányzó halálának 50, évfordulójára 

 
 
Fél éve volt az esemény, élő 
azonban aktualitása. Az elő-
ző két napi, teltházas vetítést 
követően óriási érdeklődés 
kísérte február 8-án mind-
két helyszínen – a Belvárosi 
Közösségi Ház pódiumter-
mében rendezett közönség-
találkozón és az Apolló Mo-
ziban – Koltay Gábor rende-
ző Horthy – A Kormányzó 
című filmjének bemutatóját.  
A februári, Horthy Miklós 
halálának 50. évfordulójára 
emlékező, a KDNP debrece-
ni szervezete által rendezett 
sorozat utolsó filmvetítését 
megelőző közönségtalálko-
zóra Koltay Gábor mellett 
díszvendégként jött el Deb-
recenbe a kormányzó fia, vi-
téz Horthy István kormány-
zó-helyettes özvegye, Edels-
heim-Gyulai Ilona grófnő. A 
vendégeket dr. Karancsi Já-
nosné városi elnök köszön-
tötte, a beszélgetés – törté-
nelmi keretet is adó – mo-
derátora Székelyhidi Ágos-
ton történész-politikus volt.   
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Dr. Karancsi Jánosné az eseményről ké-
szült fotókat mutatva kiemelte: „A magas 
kora ellenére is kiemelkedő szellemi és 
fizikai erőben lévő Ilona asszony elemen-
táris erejű hitelességgel és intelligenciával 
válaszolt a közönség kérdéseire, s mind-
nyájunknak erőt adott sokat megélt, törté-
nelmi tapasztalatot is átadó felszólítása az 
összefogásra. Mintegy megerősítve elköte-
lezettségünket, hogy a kovász szerepét 
vállalva, tisztességes, erkölcsös életre ne-
veljük gyerekeinket, akik képesek legyenek 
arra, hogy eligazodjanak a viharos magyar  

 
történelem nagy kérdéseiben, képe-
sek legyenek egy igazabb világot 
kialakítani maguk körül, ahol erény 
az igazmondás, erény a másokért 
érzett felelősség.” 
 
A találkozón felszólaltak a régi kenderesi ismerősök unokái, s a birtokviszonyok-
ra reagálva Edelsheim–Gyulai Ilona grófnő elmondta: ma csak a családi kripta 
van tulajdonukban, amit annak idején elfelejtettek 
államosítani. Személyes emlékeiket idézték fel a 
kormányzó-helyettes még élő hadirepülő bajtár-
sai, két egykori sebesült megköszönte az ápolást 
Ilona asszonynak, adalékok hangzottak el a kiug-
rási kísérletről, s többen javasolták Koltay Gábor 
filmjének iskolai oktatásban való felhasználását. 
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AHOL A GÉP „NYELE” VOLT A FONTOS  
 

A 125 éves gyomai Kner Nyomda történeti kiállítása 
 
 
„Nem a gép a fontos, hanem a nyele, 
az ember, aki rajta dolgozik” – ez a 
mondat kísér június óta, ezt olvastam 
a Debreceni Egyetemi Könyvtár elő-
csarnokában a 125 éves Gyomai Kner 
Nyomda kiadványaiból rendezett ki-
állítás egyik paravánján az 1942-ből 
hagyott tanácsok között. 
Nem gyakorlati útmutatásokat fo-

galmaztak meg az elődök, inkább a 
szemlélet kívánták formálni, egyér-
telművé téve a könyv előállításának 
művészi rangját is. Meggyőződésük 
volt, hogy „az üzem csak úgy tarthatja 
meg állandó stílusát, ha művészi hi-
tele van a vevő előtt” – szólt a másik, 
ma is megszívlelhető útmutatás. A gép 
itt valóban csak eszköz, a „gép nyelé-
nek”, tehát az embernek a szolgálatá-
ban áll – „a gép sohase legyen kompli-
káltabb, mint a rajta dolgozó gépmes-
ter eszejárása” –, aki egy magasabb 
célt szolgál: ugyanis nem árt, ha a 
belső, eszmei szépség kellő (és illő) 
esztétikumú külsőben jelenik meg. 
A gyomai nyomdát még 1882-ben 

alapította Kner Izidor, halála után az 
irányítást fia, Kner Imre (és Endre) 
vette át 1935-ben. Humanitásukat 
nemcsak az emberi bensőt is megérin-
tő művészi igényesség mutatta, de az 
is jellemezte, hogy a nyomda átvételét 
követő öt évben mintegy 30 ezer köte-
tes kollekciót ajándékoztak különböző 
nép- és munkáskönyvtáraknak, illetve 
más intézményeknek. 
A név hallatán ma leginkább a hú-

szas–harmincas évek antikváriumok-
ban fel-tűnő kiadványai idéződnek 
elénk, melyek a modern magyar 
könyvművészet elődei, sok tekintetben 
példaképei voltak. Knerék a tömegki-

adványokkal (például a báli meghí-
vókkal, a közigazgatási nyomtatvá-
nyokkal, az igényesen elő-állított kör-
levelekkel stb.) szintén ízlést kívántak 
fejleszteni. Kner Imre felfogásában a 
tartalom iránti érzékenység elválaszt-
hatatlan a formai megvalósítástól.  
 

 
Az olvasnivalók látvánnyá is válnak 

 
„Sajnos, az úgynevezett intelligens 

rétegekben igen kevesen vannak, akik 
meglátják azt, hogy milyen a könyv, s 
vannak úgynevezett könyvbarátok, 
akik csak a tarka illusztrációt becsülik, 
s a betűt és a tipográfiát észre sem 
veszik…” – írta. Szerinte a könyv iránti 
érzék nem adott, az emberrel született 
dolog, hanem már bizonyos neveltség, 
kultúra eredménye. 
Az 1910-es évekig a könyvdíszíté-

seknek kiemelt szerepe volt a Kner-
nyomtatványokon – tanúskodnak er-
ről a nyomda első korszakából szár-
mazó mintalapok –, s kiválóan illesz-
kedett stílusa előbb az eklektikus di-
vathoz, majd az éppen ebben az idő-
ben teret hódító szecessziós forma-
rendhez, melyet később is követtek.  
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Már Kner Imre legkorábbi szecesz-
sziós könyvterveit is az egységes stílus 
kialakítása jellemezte (Romana Artis-
tica betűk, hozzájuk tartozó díszek és 
iniciálék, Bourbon-liliomos körzetek-
ből szedett nyomdajegyek, a borítókon 
finoman stilizált növénymintás keret-
díszek, később pedig a lipcsei Egye-
temi antikva lett a tipográfiai stílus 
alapja), s többnyire művészekkel ter-
veztetett könyvdíszeket, iniciálékat és 
nyomdajegyeket. 
Az új tipográfiai stí-

lus alapjául szolgáló 
betű jól megfelelt az 
olvashatósági követel-
ményeknek, s kellően 
kiépített család állt 
belőle rendelkezésre. 
Ez a betűcsalád lett az 
alapja annak a ma-
gyar tipográfiai re-
formnak, melyet Kner 
Imre 1918-ban Kozma 
Lajossal kezdett meg, 
s mely 1920–22 kö-
zött a Kner-klassziku-
sok és a Monumenta 
literarum sorozattal 
érte el a fénykorát. 
A Kner-könyvek jel-

legét 1928 után már a 
klasszicista betű s 
általában a klasszicis-
ta törekvésű tipográ-
fiai elrendezés határozta meg, az után-
zástól, az archaizálástól, az akadé-
mizmustól azonban Kner Imre tuda-
tosan elhatárolta magát. A második 
korszak csúcs-pontja volt az 1932-ben, 
Goethe halálának 100. évfordulójára 
kiadott háromkötetes Goethe-antoló-
gia. Haiman György szerint nagyszerű 
alkalom volt ez „a tartalommal egybe-
csendülő formaművészet erőpróbájá-
ra” – mely fölényesen sikerült. Szem-

betűnő módon érvényesült Kner Imre 
anekdotikus megállapítása, mely sze-
rint a nyomdász tulajdonképpen min-
dent készen kap másoktól, a szöveget, 
a papírt, a betűket, a festéket és a 
gépeket, s „amit ő ad a könyvhöz, az a 
betűk közötti fehér sík, az üres tér, a 
spácium…” S amikor 1937-ben egyik 
levelében összefoglalta tipográfiai fel-
fogásának néhány alaptörvényét, ott is 
kiemelte, hogy egy jól kiegyensúlyo-

zott, ritmusában össz-
hangzó fehér felület 
legalább olyan értékes 
kompozíciórész, mint 
a betű. „És éppen ez a 
dolgok titka! A hé-
zag, a spácium éppen 
olyan fontos, mint 
maga a betű.” 
Ezzel a munkával 

bizonyosodott be vég-
érvényesen, hogy ez a 
fajta tipográfiai in-
terpretáció nem csu-
pán az exkluzív iro-
dalmi kiadványra, de 
a legkülönfélébb szö-
vegek megjelenítésére 
alkalmas.  
Szinte lehetetlen el-

siklani az érzés fölött, 
hogy csupa szív és 
szeretet árad a teljes 
arzenált csupán rész-

leteiben felvillantó eredeti kiadvá-
nyokból és reprodukciós lapokból, s 
akkor még a határozott irodalmi ízlés-
ről még nem is szóltunk, mely a ma-
gyar irodalom élvonalának, elsősorban 
a Nyugat táborának segítőjévé, har-
costársává tette Kner Imrét. Ő ugyanis 
biztos tipográfiai kultúráját, ihletett és 
tudós nyomdászati munkáját különö-
sen a szívéhez közel eső irodalmi kiad-
ványokban mutatta meg. 
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Kner Imre soha nem nevezte magát 
könyvművésznek – ezt a címet Fülep 
Lajos követelte neki egyik utolsó cik-
kében. Fiatal korától élénken érdeklő-
dött nemcsak a könyv, hanem a nép- 
és az iparművészet iránt is, metszete-
ket, érmeket és népi kerámiákat gyűj-
tött. Az életművéről emlékezők nem 
tartják véletlennek azt sem, hogy első 
tanulmányát Művészet és nyomdászat 
címmel írta arról, hogy a művészet 
ismerete és szeretete hogyan terméke-
nyíti meg a nyomdász munkáját. 
S a könyvművész mellett könyv-

nyomtató mester, „tudós könyvnyom-
tató” volt. Kner-monográfiájában Hai-
man György ezt a típust úgy írta le, 
mint aki a nyomdász mellett közéleti 
ember, a tartalomért és a szöveg nyelvi 

helyességéért felelős, filológus vénájú 
interpretátor, a nyomdatechnikát értő 
technikus, a tipográfiai forma mívese, 
illetve mindezen folyamatok összefüg-
gését kutató teoretikus, egyszóval a 
nyomdászat és kiadásügy polihisztora. 
Tanulmányait „egy megírandó, de 
talán soha meg nem íródó könyv” 
részeinek, vázának tekintette. 
S bár ha Fülep Lajos és barátai un-

szolása egy tipográfiai könyv írására 
csak töredékes eredményeket hozott, 
az 1916 és 1941 között írt tanulmányai 
és cikkei (ismeretterjesztő szakcikkek 
sorát írta a nyomdász-, könyves- és 
reklámszakma folyóirataiba) mégis 
egy rendszeres könyvtan kiforrott vá-
zaként szolgálhatnak. 

 
 

 
KÖNYVHETI EXLIBRISEK 

 

A Grafikusok Ajtósi Dürer Egyesületétől 
 
 

A 78. Ünnepi Könyvhét debreceni 
rendezvényei közül lehet, hogy né-
hányan csak az esőre emlékeznek – 
mintha nem sújtaná annyi földi erő 
is a könyvkiadást és olvasást –, ér-
demes azonban néhány helyi sajá-
tosságra felhívni a figyelmet. 
Például arra, hogy itt mutatták be 

a Csokonai-regénypályázat két első-
díjas művét, Ballai László és Bálint 
Péter könyveit.   
Arra, hogy irodalmi estet rendez-

tek Nagy Gáspár Kossuth-díjas költő 
emlékére; hogy a Nap Kiadó In me-
moriam sorozatának három darab-
ját (Sütő András, Móricz Zsigmond, 
Reményik Sándor emlékezete) és 
Csoóri Sándor esszékötetét a DAB-
székházban mutatták be. (A könyv-
utcán kívüli helyszínek között sorol-

hatjuk még a Dóczy-gimnáziumot, a 
Református Kollégiumot és a Bene-
dek Elek Könyvtárat. 

 
Exlibris Holló 

(Varga József linómetszete) 
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A számos dedikálás, író-olvasó ta-
lálkozó közül egyébként, a könyvtár-
ral együttműködve, a Jászai Antik 
Klub hozta sátortető alá – igaz, hogy 
a programfüzetbe még az összesen 47 
rendezvénynek csak töredéke került 
be, de a Jászai-antikvárium sátra így 
is mint-egy tíz programmal szerepelt 
a kínálatban, közte Fene Katalin fo-
tókönyvének, Dusa Lajos szerelmes 
verseket összegyűjtő kötetének be-
mutatójával vagy a hosszúpályi iro-
dalmi kör felolvasó délutánjával. (Az 
örökmozgó Endrész Boldizsár amúgy 
kéthetente új kamara-kiállítást ren-
dez a Jászai téri antikváriumban.)   
Rendhagyónak indult, mára elma-

radhatatlan program, hogy a Grafi-
kusművészek Ajtósi Dürer Egyesüle-
tének tagjai kisgrafikai lapokat pré-
selnek az Alföldi Nyomda könyvsát-
ránál. Ezúttal Szilágyi Imre, László 
János, Vincze László, Burai István és 
László Ákos dedikálta lapjait a hely-
színen. Egy közös plakáttal is jelent-
keztek, rajta az említett s az itt közölt 
művészek mellett Ludman Éva, Gre-
la Alexandra, Süli-Zakar Szabolcs, 
Kónya Ábel munkáival.  
 

  
Balra lent: Szent György és a sárkány (László Ákos kisgrafikája). Jobbra, fentről 

lefelé: Fátyol Zoltán, Burai István és Tamus István exlibris-tervei 



 539 

„MINT A SAROKBAN FELEJTETT HEGEDŰ HÚRJA” 
 

Latinovits verset mond 
(Válogatta és illusztrálta: Vészabó Noémi) 

 
 
„Ha térben és időben legbelsőbb húr-
rendszerünk rápendül egy-egy versre 
(mint zenekari próba alatt a sarokban 
felejtett hegedű húrja rezonál a hang-
zatokra, a ’zengeményre’) – úgy mond-
juk: szeretem ezt vagy azt a verset. De 
ha rákérdezünk, miért szeretjük, miért 
kedves: toporgunk, dadogunk, vala-
mely fellengzős közhellyel, érzelgős 
terelőmondattal válaszolunk: hunyor-
gunk, mint a napba révedő, pirulunk, 
mint a rajtakapott gyerek. 
Ha magam voltam versekkel egyma-

gamban, vagy ha valaki átélten el-
mondta, hirtelen rőzselánggal felsiste-
regve kiemeltek depresszióimból, vé-
delmezőn kedvesek és hősök voltak, 
puha falsarkokat emeltek körém az 
elviselhetetlen tolongásban; vonaton, 
télen, mikor a jégvirágos ablak elzárja a 
távoli, messze vidéket; 
voltak, amelyek külhonból hazava-

rázsoltak, valóságuk rímein hazarö-
pülhettem a Balaton partjára nyári 
este; 
voltak, amelyek szomorú albérlete-

im falát szétfeszítették, beutazhattam 
általuk a világot, múltakat, tengert és 
égboltot; 
voltak kócosak, piszkosak, lányo-

san csendesek, betegesek, szomorú-
ak, voltak derűsek, anyásak, izgató 
szeretők, lázítva boldogítók, szerel-
mesek; 
voltak diadalmasan lobogók, szár-

nyaikon felemeltek kórházi beteg-
ágyamból, valamely hősi múltba röpí-
tettek, vagy Anyámhoz vittek haza, 
testvéreimhez, szerelmemhez; 

 
voltak igazságomban erősítők, hogy 

mégis érdemes, ’mert az nem lehet’, 
voltak hitetők, hogy nem vagyok egye-
dül, tartozom valakihez, valakikhez, 
tartozom valakiknek valamivel, kita-
szítottak magányomból, egy nagyobb 
közösségbe lökdöstek, minden embe-
rek közé, kilöktek a világba, és az agó-
rán erős voltam és bátor és győztes, 
mint ritka álmokban; 
voltak kegyesek, megbocsátók, alá-

zatosak és szerények, voltak titkosan 
gyógyítók, ápoltak, ha beteg voltam, 
felemeltek, ha elestem, és néha, néha, 
mikor rajtam volt a Fény, 
repülni is tudtam általuk.” 

 
Sokszor olvastam már Latinovits 

Zoltán Szindbád-sóhajtású, a jelent 
nosztalgiává, az emléket élő anyaggá 
formáló vallomását a költészet hatal-
máról. S a versmondásról. Kányádi 
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Sándor szerint a vers életének garan-
ciája, hogy „mondani kell”, de monda-
ni úgy lehet, amilyen az ember (nem-
csak úgy, amilyen a vers), így arra is 
tolmácsoló útmutatásokat kaphattam, 
milyen volt Latinovits világa. 

 
Vészabó Noémi illusztrációja 
Ady: Az Illés szekerén című verséhez 
 
Vallomását, amelyet a tanulmányo-

kat, nyilatkozatokat, műsorokat válo-
gató Verset mondok című könyvben 
olvashattunk – több kiadásban is –, 
egy gyönyörű antológia bevezetőjé-
nek választotta Vészabó Noémi grafi-
kusművész, aki a gyűjtemény illuszt-
rációit készítette és a Latinovits által 
mondott verseket rendezte csokorba. 
A CD-melléklettel csomagolva kiadott 
könyv (hallgathatjuk közben a verse-
ket) a „színészkirály” születésének 75. 
évfordulójára jelent meg 2006-ban a 
Kossuth Kiadó gondozásában (arra is 
emlékezve egyúttal, hogy Latinovits 
harminc éve halott). 
Műgyűjtő, de a látható képen túl 

minden más művészi értéket szerető 

és pártoló (nem oly régen felismert) 
barátomtól kaptam meg ezt az albu-
mot májusban, s köszönettel tartozom 
érte, mert arra is késztetett egyúttal az 
élmény, hogy újragondoljam a versírás 
ingyen-csodáját. Hiszen a verset leg-
először a költő mondja, a versben azo-
nosul önmagával az ember, illetve az-
zal a szereppel, amit a vers osztott ki 
rá. Költő az emberrel, ember a költővel 
néz szembe, s az előadóművész a vers-
mondás alatt a költő szerepét játssza 
el. Miképpen Latinovits fogalmazott 
Illyés Gyulát idézve: „az alkotás hosszú 
folyamatát kell összesűrítenie egy vers 
előadási idejére”.  
Mintegy fokozva a ráismerés élmé-

nyét az olvasóban-hallgatóban, amit 
Sütő András az Anyám könnyű álmot 
ígér című naplóregényében így ad a 
Petőfiről faggatott szomszéd kislány 
szájába: „Mert én is tudom azokat a 
szavakat, de nem jutnak eszembe.” 
Vészabó Noémi a legendás vers-

mondásokból válogatta a rendhagyó 
antológia műveit, mintegy újralénye-
gítő szűrőként, Ady Endrétől hat, Jó-
zsef Attilától és Radnóti Miklóstól 
egyaránt négy, Arany Jánostól, Babits 
Mihálytól, Kosztolányi Dezsőtől, Tóth 
Árpádtól két-két verset bokrétázva 
körbe a rajzokkal. Latinovits választá-
sait sűrítette a benne élő képpé, és az 
illusztrációkban is megjelennek az is-
mert költőportrék mellett a színész 
költő-arcai. 
Itt Ady Endre izzó számonkérésével, 

őrzőket intő, „Szépbe-szőtt hitével” 
vagy éppen halotti maszkjával, Arany 
János tiszta zengésű, epikus lírájával, 
Babits önszembesítő morálkeresésé-
vel, József Attila sziszegő és összeku-
porodó fájdalmával, amott Kosztolá-
nyi játékos farkas-kitartásával, Radnó-
ti rejtelmes bölcsességének tiszta ál-



 541 

maival vagy Tóth Árpád maszkok mö-
gött is felnyíló igézetével azonosulva. 
A verseket hallva, a szövegeket ol-

vasva, a portrék között kutatva tűnik 
fel csak, hogy a verseknek is van te-
kintete. 
Igen, a vers tekintetével szembesí-

tett most a kötet, a poétává nemesítő, 
egyetlen, tiszta akarattal, hogy minden 
teremtés erényeket sokszorozó önfel-
áldozás. Vészabó Noémi is azt írja 
ajánlásában, hogy Latinovits poétává 
nemesedve verselt, „ismerve a Hold 
fényét, a világ változó állandóságát, a 
szikla ősi tartását, a pipacsok esendő-
ségét – a türkiz illatát, a fák bölcsessé-
gét, a nap simogatását, a ködöket és 
forrásokat, a tengereket és tüzeket, a 
Szeretetet és az égi suhanást….”  
 

Emlékállítás ez a könyv, a rajzok-
ban is lírai vallomás, ami legyőzi a 
fájdalom monoton alaphangját, a 
vonatzakatolást. 
„A szemesi temető felé haladva lé-

lek-zarándoklatok fehér ingű lobogá-
sa kísér. Lángolj, Fejedelem, táncolj a 
csillagok fátyolában, mondj verseket 
az égieknek, és vidd tovább bús ma-
gyarságunk keresztjét!” – olvassuk a 
szinte szakralizáló sorokat. 
A kritikusok már Latinovits életé-

ben is sejttették azt, hogy a versmon-
dást nála egyenrangú hely illeti meg a 
színházi és filmszerepekkel, bár en-
nek nem adtak kellő súlyt az írások-
ban. Mondott már verseket segédszí-
nészként Debrecenben, majd Miskol-
con és a Vígszínházban, a Tháliában.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juha Richárd 
festett terrakotta büsztje 

Latinovits Zoltánról 
 
 

(A portré 
 a Pulykakas Üzlet- 

és Irodaház földszintjén, 
a „színészkirályról” 

elnevezett, augusztusban 
megnyíló kávézóban, 

a 2008-ra felépülő 
Latinovits Színház 
szomszédságában 

látható) 
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Az 1960-as évek elejétől rendszere-
sen fellépett a televízió Költészet, az 
1970-es években a rádió Versszínpad 
sorozatában, s önálló műsorokkal 
egyre többet szerepelt az Egyetemi és 
az Irodalmi Színpadon.    
Ady, József Attila és Nagy László 

fokozta a benne élő tüzet, majd ismét 
előtérbe került a líra, a humor és a 
szatíra. Az egymással ellentétes han-
gokból teremtett újjá zaklatott har-
móniát. S az életének végén készült 
Ady-lemezén már tudatosan zenei 
kompozíciójú interpretálásokat hal-
lunk. Surányi Ibolya szerint – aki 
szerkesztőként sokat dolgozott Lati-
novits Zoltánnal – zenei versmondá-
sához az úgynevezett „kottát” Weöres 
Sándor nyelvzenéjében találta meg. 
Előadásmódja is megszelídült abban 
az értelemben, hogy bár önmagával 

sosem békült meg, az ostorozó ha-
ragnál fontosabb lett számára a sze-
retet (kicsit evangéliumi, tehát közös-
ségi értelemben). Soha nem magáért 
a versmondásért (vagy gyönyörködte-
tésért) mondott verset, hanem gon-
dolkodtatni, rádöbbenteni és jobbíta-
ni akart. A pódium tehát egyfajta 
szószék volt számára. Surányi szerint 
úgy fogalmazta át a verset, hogy szin-
te mérnöki pontossággal, kiváló 
arányérzékkel rajzolta ki a költemény 
architektúráját, belső struktúráját, 
másfelől mindig rátalált a műnek 
arra a pontjára, ahol a közönségnek 
valami merőben újat tudott mondani. 
Csukott szemmel is érezni hát Lati-

novits előadásából a vers tekintetét, 
amely, ha kell, lelkifurdalást ébreszt, 
máskor simogat, ha kell, zsoltáros 
éneket, máskor feddő parancsot üzen.    

 
 
 

SZEREPJÁTÉK ÉS KISPRÓZAI KITELJESEDÉS 
 

Márai Sándor: Panaszkönyv ● Medvetánc 
 
 
Ez a legjobb Márai-könyv, amivel ed-
dig találkoztam – tört ki belőlem a 
tavasz végi elragadtatás, amikor szinte 
falva olvastam a frissen vásárolt, tár-
canovellákat összegyűjtő, az 1921-es 
Panaszkönyv és az először 1947-ben 
megjelent Medvetánc című, a Helikon 
által ezúttal egy könyvben kiadott kö-
tetek írásait. 
A géniuszok felé áradó mosoly sza-

vakat keresése volt az áhítatnak ez a 
gesztusa, hiszen hasonlót éreztem még 
az első kezembe került könyvek között 
a Vendégjáték Bolzanóban, a Búcsú 
Ithakától, a Csutora, A szegények is-
kolája, a Szindbád hazamegy után is. 

Aztán a Négy évszak, az Ég és föld 
prózai epigrammáit, a Vasárnapi kró-
nika publicisztikáit, az Ihlet és nemze-
dék kritikáit, a Japán kert, az Arany-
idők, a Kitépett noteszlapok, a Műso-
ron kívül cikkeit olvasva, s legutóbb a 
Kabala nyújtott hasonló élményt. (De 
már e sorokat írva is furdal a lelkiisme-
ret: kihagytam nagy regényeit, a San 
Gennaro vére, a Gyertyák csonkig ég-
nek, a Garrenek műve, az Idegen em-
berek s a többi munkát, nem beszélve a 
Naplókról vagy a versekről.) 
Persze, rangsorolni is illene, amit 

Márai esetében én nem tudok meg-
tenni, csupán a csoportosításra vál-
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lalkozhatnék, most azonban a Pa-
naszkönyv és a Medvetánc mintegy 
hatvan kis remekénél maradok, a 
kritikus számára fölöttébb veszélyes 
elragadtatással – de hát nem is kriti-
kát írok, hanem néhány reflexióval 
tisztelgek a művek előtt. Mindkettő 
az idén látott napvilágot először az 
eredeti megjelenés óta. 

 
Az 1921-ben Kassán kiadott Pa-

naszkönyv a legsikerültebb ifjúkori 
tárcákat gyűjtötte egybe, a sorozatot 
gondozó Mészáros Tibor ajánlása 
szerint kísérleteket és változatokat 
„műfajra, stílusra, irányzatra”, az ex-
presszionista és a szürrealista jegye-
ket egyaránt felmutatva. Az útba iga-
zító leírás felhívja a figyelmet a törté-
netek álomszerűségére, ahol a való-
ságos világ és a transzcendens élmé-
nyek között mozogva, a hétköznapi-
ság megemelkedik, mitikussá nő, és 

„mintegy előkészíti a pálya csúcsát je-
lentő önéletrajzi regényeit”. Érdemes 
talán más erények mellett az írói-em-
beri szerepek lehetőségeinek szám-
bavételére odafigyelni. Bár a huszon-
egy éves (sőt, a tizenkilenc, hiszen az 
1921-es berlini ajánlásban azt olvas-
suk: „ezt a könyvet 1919 telén írtam”) 
Márai már érett írónak számított, 
sokkal több ezekben a tárcanovellák-
ban a látomás, a képzelet, mint a 
megélt életanyag. Ebből is eredeztet-
hető a mondhatni szürreális kép- és 
cselekményalkotás, az érzéki megje-
lenítés pedig nélkülözhetetlenné teszi 
az expresszív kifejezéstár könnyed-
nek tűnő bravúrjait.  
Rónay László nagymonográfiájá-

ban „szerény karcolatgyűjteménynek” 
nevezi a Panaszkönyvet, ám a sze-
rénység inkább viszonylagosnak te-
kinthető. Hiszen az írások természe-
téből adódóan kevesebbet adnak akár 
egy kisregénynél is, ám ha laza novel-
lafüzérnek gondoljuk a gyűjteményt 
– melynek összekötő hőse a szerepe-
ket próbálgató író, az egybefogó szín-
tér pedig a földrajzi és szellemi helyét 
egyaránt kereső író emlék- és vágy-
képeiből, valóságos vagy elképzelt 
álmaiból megteremtett tartomány –, 
azonnal rangot kap a későbbi na-
gyobb munkák között is. A novellafü-
zér jellegre utal egyébként Márai szó-
használata, melyben a tárcák soroza-
tát könyvként jellemzi. 
Érdemes megnézni, milyenek is 

ezek a szerepek, melyek egy-egy vil-
lanás erejéig részben megelőlegezték 
a Vendégjáték Bolzanóban, a Béke 
Ithakában, a Szindbád hazamegy 
című regények szerepeit, habár szán-
dék és modalitás itt még jelentősen 
eltér, csupán fiatalkori próbákról be-
szélhetünk, melyek idejekorán meg-
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edzették az írót a nagyobb szerepekre 
is. A részletes elemzést mellőzve, csu-
pán arra hívom fel a figyelmet, hogy 
Márai leginkább az egyes szám első 
személyű elbeszélés narrációs eszkö-
zeit mélyítette úgy, hogy maga a sze-
mélyiség is része a fikciónak, az elbe-
szélésmód igyekszik hitelesíteni a 
történetet. 
Ezt figyelhetjük meg az Ifjúság cí-

mű, kötetindító írásnál is, mely csak 
belső utalását tekintve lehet címadó 
novella. Ebben írja: „Én pontos köny-
vet vezettem az életről. Panaszköny-
vet. (…) Semmit nem felejtettem el, és 
semmit nem bocsátottam meg. (…) 
Mindenről pontos jelt tettem. (…) Míg 
fiatalabb voltam, beértem azzal, hogy 
följegyeztem e dolgokat és hallgattam. 
De egy idő óta ez kevés, legfinomab-
ban megírt bosszúim kielégítetlenül 
hagynak. (…) Ég a torkom. Szavak 
égnek benne, a panasz, a vád, a bosszú 
égető, nyers szavai. Titkokat tudok, 
amit nem merek elkiáltani.” – Mi ez, 
ha nem egy lázadó, „önlegendásító”, 
prófétai szerep? 
De valamiképpen a többi írás is az 

írói feladatokat járja metaforikusan 
körbe. Az író afféle halottkém lehet 
(A halottkém cédulája), aki nem a 
rendkívülit, hanem a hétköznapit ke-
resi. A profán valóság feltárásában 
egyszerre lázít és figyelmeztet, arra 
szerződött az emberiséggel, hogy utá-
na nézzen a friss halottaknak, „akik 
laposan élnek és laposan halnak”. Ám 
olykor abba a tévhitbe esik, hogy a 
rendkívülit sem kerülheti ki, s felada-
tát elvégezve, ilyenkor is azt kell meg-
állapítani, hogy „egy céltalan ember-
rel kevesebb lett a földön”. (Árulkodó 
a halottkém aláírása: Barnabás, a 
rossz latorra asszociáltatva.) 

„Én egy öreg koldus vagyok” – ol-
vassuk a Koldusok első mondatát. Az 
író koldusléte már az Ifjúságban is 
feltűnt, itt tovább árnyalódik a szerep: 
„mi csak kinyújtott, kéregető öklöt 
használunk (…) a világ köteles eltarta-
ni minket, mert iparengedélyünk s 
egyéb írásaink rendben vannak.” 
Sorolhatnánk még A karmester, A 

kapuőr, A zsoké és A jósnő című tár-
cákat (mint szerepeket is – ezekből a 
karcolatokból egyébként, a Kitépett 
noteszlapok című kötet tanúsága sze-
rint, Márai első emigrációs korszaká-
ban később, 1922–23-ban az ausztriai 
Panoráma című újságban is közölt), 
ám a legárulkodóbb a Sokan vagyok 
című írás, melynek mesélője a bankhi-
vatalnok. „Miért éppen ma, és mit 
akarok tőlem? – kérdeztem hosszú 
hallgatás után, s megkínzottan csen-
gett a hangom. A szoba sarkából ötféle 
hangon, gúnyosan nevettem.” 
A hivatalnokból kos, patkány, bo-

gáncskóró, gályarab és datolyaárus 
lett egyszerre emésztő, éber álmában, 
harcolt magával, a kényszerű, ráagga-
tott szerepekkel, míg végül bekebe-
lezte mindet – „s percekig figyeltem 
nehezen emésztő, hullámokban vo-
nagló hasamat: egy gömbölyű peli-
kánt”. Kérdezhetjük: Vajon az író 
falja-e fel szerepeit, azokat az alako-
kat, kiket megteremt, vagy fordítva 
történik mindez? 
 

*** 
Mészáros az 1947 legelején (1946-

os impresszummal) megjelent Med-
vetánc darabjait tartja Márai leg-
szebb tárcanovelláinak, s talán nem 
lehet véletlen, hogy a cím szándéko-
san idézi az általa már az életében is 
nagyra becsült József Attila emlékét. 
„A stílusában, világszemléletében, er-
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kölcsi magatartásában érett író életfi-
lozófiája fogalmazódik meg ezekben a 
novellákban, tömören, aforisztikus 
sűrítettséggel, bölcs iróniával, néha 
gúnyosan, máskor áhítatosan.”  
A szerepjáték itt is folytatódik, ám 

az azonosítás gyakran már nem direkt 
narrációs eszközökkel történik – vagy 
legalábbis az ön-transzpozíció csak 
részleges, mint a kötetet indító Hattyú 
című tárcában –, a tanulságokat Márai 
nem az expresszív meghökkentéssel 
fogalmazza meg, hanem az írások 
szerkesztésében inkább a Vasárnapi 
krónika vagy a Kabala irodalmi publi-
cisztikáinak vonásai erősödnek fel. 
Figyelembe kell vennünk azt is, hogy 
az író számára csalódás volt a második 
világháborút követő változások sora (a 
„felszabadító” vörösök által okozott 
traumát a Föld, föld!...-ben is lejegyzi), 
szükséglakásban él, s a változást una-
lomként érzékeli. 
„Csak később értettem meg: unat-

koztam, mert állandósult gonoszság, 
a buta és csökönyös tisztességtelen-
ség vett körül. Semmi olyan unalmas, 
mint a bűn” – írta a Föld, föld!... 
című esszéregényében. Rónay felhív-
ja a figyelmet, hogy ez az unalom-
értelmezés nem a későbbi stilizáció 
szülötte (a Föld, föld!... 1972-ben 
látott napvilágot Torontóban), ha-
nem erre az érzésre már a Medve-
táncban is reflektál (Unalom), külön 
fejezetet írva a kínzó, kielégíthetetlen 
feszültségről, amit az unatkozó, a 
kívülálló ember érez. 
S miként az unalom allegorikus el-

lenpéldájaként a magányos fát állítot-
ta az olvasók elé, a kötetben mélyen 
és karakterisztikusan fejtette ki a 
magány fogalmát, mely ekkori maga-
tartásának meghatározója volt. Az 
1945 utáni kommunista irodalompo-

litika nem vonzotta (emigrációját is 
részben azzal indokolta, hogy a gyil-
kos rezsimnek még hallgatásával sem 
lesz kiszolgálója). 
Az imént idézett Hattyú című írá-

sában a kecses és titokzatos madárral 
mondatja ki önvallomást: „Hattyú 
vagyok és sorsom van. Egyedül élek a 
tóban, társtalanul. (…) Szigorú va-
gyok, figyelmes és magányos, mert az 
élet veszélyes. (…) Egy érzés él az én 
szívemben is: a létezés magányának 
érzése, s az a másik, egyszerű kérdés: 
miért élek? De a magány nagy tó, 
emberek. A létezés magánya is végte-
len, mint a tengerek. Ebben a másik 
végtelenségben is úszom, nemcsak e 
piszkos, teknőszerű tavacskában. És a 
magány, az életért való harc, a gya-
nakvás, a sértett fönség, az egyedüllét 
megérlelt az én szívemben is indula-
tokat, melyek hozzátartoznak a világ-
erőkhöz. Az én néma és büszke hara-
gom is erő a mindenségben.” 
Alapvető kérdése maradt, hogy a 

művészet és az élet vajon összeegyez-
tethető-e a műalkotásban – ezt a kér-
dést is érinti mind az Unalom, mind a 
Hattyú, de a Torreádor című írás is. 
Rónay László kiemelésében: „…a pil-
lanatban, amikor művészetem kellett 
volna gyakorolni, megejtett és hatal-
mába kerített egy emberi érzés. A 
kettőt együtt nem lehet… Nem lehet 
ott állani az arénában, a fényben és 
sikerben, a halál és a diadal fénysuga-
rában, mikor egy titkos hang azt súgja 
nekünk, hogy fontosabb számunkra 
egy érzés, mint a mesterség.” 
Erdődy Edit tanulmánya szerint 

ezekben a karcolatokban erős volt az 
önigazolás szándéka, s az élethelyze-
tek Kosztolányitól tanult körülírásá-
ból hiányzik az irónián átcsillámló 
mély emberség. Mintha az író mene-
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külni akarna az „emberi érzés” követ-
kezményeitől, s ezért is fogalmazta 
meg ugyanekkor: „… én nem vagyok 
már ugyanaz, mint voltam”. 
Talán a címadó tárca is magyarázza 

ezt a változást. „…művészek vagyunk, 
a medve és én, a táncoltató”, s a med-
ve nem szökne meg a láncról akkor 
sem, ha a táncoltató elengedné – „Ez 
a lánc már csak jelkép”. S a szerepek 
is összemosódnak: „Néha, mikor a tér 

közepén állunk, az emberi félkörben: 
nem is tudom, ki mutogatja a mási-
kat?” S mikor e szerepeket vállalták, 
amikor lejöttek a hegyről, „mi ketten 
akkor – a medve és én – megszület-
tünk a művészet, és meghaltunk az 
élet számára (…) Elmehettem volna 
az államvasutakhoz is, felügyelőnek. 
De most már fog, kötöz a lánc.” 
Egy év múlva Márai emigrált. 

 
 
 
MÁRAI SÁNDOR – A FORRADALMÁRTÓL AZ ÉRTÉKŐRZŐIG 
 

Kakuszi B. Péter tanulmánykötete 
Márai Sándor publicisztikájáról, 

valamint néhány profán és bibliai motívumáról 
 
 
A Márai-életmű értékelésénél szinte 
kihagyhatatlanokká váltak az utóbbi 
időben Kakuszi B. Péter publicisztikai 
és motívumkutatásai. Rónay László, 
Szegedy-Maszák Mihály, Fried István 
vagy Mészáros Tibor egész munkás-
ságot láttató művei mellett egyre töb-
bet találkozunk tanulmányaival s fő-
leg a fiatalkori publicisztikát feldol-
gozó filológiai munkájának eredmé-
nyével. Ő gondozta például a Kitépett 
noteszlapok, a Március, az Arany-
idők című köteteket, s a fiatalkori 
írások feltárása és közzététele lehető-
vé teszi annak vizsgálatát is, hogy 
találunk-e hasonlóságot vagy azonos-
ságot a korai és az érett művekben 
alkalmazott vallásos és profán motí-
vumok, témák között. 
Kakuszi B. Péter kutatásai még 

nem hoztak monografikus igényű át-
tekintést (habár az egyes tanulmá-
nyok lábjegyzeteinek folyamatos sor-
számozása az összefüggéseket is lát-

tató szándékra utal), ám a Márai 
Sándor – a forradalmártól az érték-
őrzőig című tanulmánykötet segít 
jobban megismerni az újságíró Má-
rait (az indulás évei elsősorban újság-
íróként hoztak számára sikereket), 
másrészt az említett vallásos és pro-
fán motívumvilág kutatásában teszi 
meg az első lépéseket. 
(Újságokban, folyóiratokban meg-

jelent írásainak összegyűjtését nehe-
zíti, hogy Márai több ezer cikket je-
lentetett meg Magyarországon és 
külföldön egyaránt, illetve feltűnően 
sok lapban publikált viszonylag rend-
szeresen. A külföldi újságoknak adott 
anyagait elsősorban első emigrációs 
időszakában – az 1920-as években 
Német- és Franciaországban – írta, s 
1948 után is dolgozott újságíróként, 
mindenekelőtt a Szabad Európa Rá-
dió római és amerikai szerkesztősége-
iben is rendszeresen olvasott fel pub-
licisztikákat. Ezekből Egyszemélyes 
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emigráció című munkájában Méhes 
László adott közre egy csokrot). 
Kakuszi B. Péter kötetének első fele 

(öt tanulmány) az újságíró Márai fia-
talkori arcképét rajzolja meg, a pá-
lyakezdés éveit, valamint a németor-
szági és ausztriai írásaiban fellelhető 
motívumok szerepét vizsgálva. Külön 
fejezetet szentel az úgynevezett anar-
chista-expresszionista világszemlélet-
nek, melyből azonban jól nyomon 
követhető út vezetett az értékrend-
váltásig, komplex műelemzést állítva 
a középpontba (Az irgalmas hősnő), 
a sajtó tömegeket manipuláló felelős-
ségét faggatja, s önálló értékelésben 
mutatja be a fiatal Márai irodalmi, 
publicisztikai tájékozódását a tanács-
köztársaság idején és első emigráció-
jának kezdetén. (Ez utóbbi tanul-
mány volt a bevezetője egyébként a 
Március című, Márai ebben az idő-
szakban és tematikában írott cikkeit 
közreadó gyűjteménynek.) 
A szakrális és profán motívumok 

megjelenésével és funkciójával a kö-
tet második felében foglalkozik (négy 
tanulmány sorolható ide). Kakuszi B. 
Péter összehasonlítja a megváltás 
motívumát Márainál és Madáchnál, s 
ugyancsak összehasonlító elemzés 
tárgya a Harminc ezüstpénz című re-
gény (az árulásmotívumot a Biblia 
Júdás-történetével veti össze). Bibliai 
és profán motívumokat vizsgál két 
egyfelvonásosban (Jób… és a könyve, 
A Parázs, mely A gyertyák csonkig 
égnek című regény egy részletének 
színpadi feldolgozása), illetve néhány 
értelmezési szempontot villant fel az 
inkvizíció korának történelmi elemeit 
is felhasználó Erősítő című regényhez 
– például az állam és az egyház vi-
szonyának szerepéről morfondírozva. 

Ez egyúttal a hatalom és az ideológiák 
viszonyának problematikájára is utal, 
talán nem véletlenül, hiszen második 
emigrációjában Márai a hatalom ter-
mészetrajzának bemutatásához több-
ször alkalmazott történelmi keretet. 
S ha már szerepet említettünk itt (s 

a Márai-szerepek álltak a fentebbi re-
cenzióban bemutatott Panaszkönyv 
írásainak középpontjában is), a Már-
cius Kakuszi B. Péter által interpre-
tált cikkeinek egy ennek szellemében 
fogant sajátosságára hívom fel a fi-
gyelmet, újabb szempontot sejttetve a 
„forradalmár” karakterhez. 
A kutató annak alapján jelenti ki, 

hogy a forradalmi hangulat közepén 
Budapestre települt Márait Sándort 
nem hagyta érintetlenül a kommu-
nista diktatúra, hogy rendszeresen írt 
a Vörös Lobogóba, a Tanácsköztársa-
ság egyik legexponáltabb orgánumá-
ba. Nem beszélhetünk azonban a fia-
tal újságíró „ideológiai megalapozott-
ságú” elkötelezettségéről a kommu-
nizmus eszméi iránt, inkább a saját 
gyökereivel szembeszálló, „későka-
maszos lázadásról” lehetett szó. 
Vagy még inkább egy újabb szerep-

ről, teszem hozzá, egy új kihívás fel-
térképezéséről, mely közben a sze-
reppel való érzelmi azonosulás foko-
zatai is megfigyelhetők ugyan, ám 
szerepjátéka csak az expresszionista 
attitűdhöz kapcsolódott átmenetileg 
(az intuíció és a rendteremtés viszo-
nyának kifejezéséhez), hiszen később 
egyértelműen elutasította ezt az ideo-
lógiát mint a társadalmi kérdésekre 
adható autentikus választ. Tény azon-
ban, hogy szerepe hirtelen veszélyes 
lett – első emigrációjában a megtor-
lástól való félelem is közrejátszhatott.   
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A STRÓFÁK KIRÁLYNŐJE 
 

Mózes Huba: Míves munka a vers 
 

 
A kortárs magyar költészet kiemelke-
dő eseménye volt, amikor a számos 
debreceni kötődését máig őrző Cson-
tos János Szonettregénye éppen tíz 
éve, 1997-ben megjelent. A franciás 
műveltségű, a kombinatorikus költői 
megoldások iránt is nagy fogékonysá-
got mutató Csontos megoldotta a lehe-
tetlennek tűnő feladatot: megalkotta a 
szonettkoszorúk koszorúját, összesen 
196 művet komponálva a mély belső 
összefüggéseket megteremtő monu-
mentális ciklusába. 
A szonettforma nem véletlenül fog-

lalja el királynői helyét az egyetemes 
költészetben. Mintegy szakralizálja a 
hétköznapi (élet)anyagot, maga a for-
ma is a műfaj helyébe léphet – a „da-
locska” himnikusan magasztos, elégi-
kus hangulatú vagy az óda ünnepé-
lyességével ékített költemény –, mint-
egy megemeli, megnemesíti a témát, a 
forma által is meghatározott belső 
logika révén élvezetes erőfeszítéseket 
kíván a befogadás folyamatában az 
olvasótól, roppant gazdagságot mutat 
a változatokban, és igazi költői kihí-
vást jelent az alkotó számára. 
Mózes Huba a versszerkezet változa-

tainak szentelt példatárral illusztrált 
tanulmányt, amely még 2004-ben je-
lent meg önálló füzetként Miskolcon, a 
szonett kihívásait jól érzékeltető, Mí-
ves munka a vers címmel. (A neves 
irodalmárnak nem ez volt az első, je-
lentősebb verstani munkája, hiszen írt 
már korábban az időmértékes strófa- 
és versszerkezetekről, másutt a nyolc 
szótagos sorok mértékváltozatairól, 
szerkesztette a Kötött formájú költe-

mények antológiáját.) Részletező átte-
kintését ama feltevésből kiindulva ké-
szítette, hogy „a szonettforma változá-
saiban több-kevesebb áttétellel a vers-
történet általános törvényszerűségei 
érhetők tetten”. A számtalan változat 
létét azzal magyarázta, hogy a szonett 
szerkezete nemcsak elterjedt, de a 
változások iránt rendkívül nyitott is. 
Somlyó György 1991-ben 1001 szo-

nettet válogatott antológiába a világ-
irodalomból, a XII. századtól kezdve, 
felhasználva például annak a francia 
Jacques Roubaud-nak a gyűjtéseit is, 
aki éveket töltött a 16–17. század fran-
cia szonett-költészetének feltárásával, 
s a maga mintegy félezer, kötetben 
kiadott szonettjét összesen 45 ezer 
darab átnézése után válogatta. Ebből 
az elképesztően nagy számból önma-
gában is „megítélhető a szonett kivéte-
les, központi szerepe, csaknem hege-
móniája az európai lírai költészetben” 
– fogalmazott Somlyó. 
Mózes Huba szintén tiszteletet pa-

rancsoló lírai alapanyagból dolgozott, 
példái kiválasztásakor törekedve arra, 
hogy a klasszikus európai költők mel-
lett a magyar, a kortárs, illetve határon 
túli magyar alkotók is jelen legyenek. 
A Petrarca- és Shakespeare-szonettek 
mellett foglalkozott a francia Pléiade 
költői közül Ronsard műveivel, de 
nem mellőzhetők a Verlaine-től vett 
példák sem vagy Csokonai Vitéz Mi-
hály, Tóth Árpád, Babits Mihály, Rad-
nóti Miklós, Weöres Sándor, Faludy 
György költeményei. Természetesen 
jóval több a huszadik századi honi 
példa, mert bár a versszerkezet Virág 
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Benedek és Kazinczy Ferenc óta is-
mert költészetünkben, az csak a hu-
szadik század folyamán vált a legelter-
jedtebb állandó versformává, melynek 
népszerűségét jelentősen növelte a fel-
lendülő műfordítás-irodalom is. 
A szonett igen alkalmas a variációk-

kal történő, mindig megújuló poétikai 
kísérletezésre, költői játékokra. Nem-
csak a strófaszerkezet vagy a rímkép-
let, a klasszikus formák dekonstruá-
lása, a növekvő vagy csökkenő szótag-
számmal építkező megoldások tartoz-
nak ide, hanem a szerkezet belső ará-
nyainak felbontása és megváltoztatá-
sa, a toldások, a sorismétlések vagy az 
álarcosság problémája, mely utóbbi 
megoldás nem jelent mást, mint a 
szonett valódi struktúrájának elrejté-
sét. A legizgalmasabb megoldások kö-
zé tartoznak a tükör- és a kettős szo-
nettek vagy a szonettkoszorúk. Mózes 
Huba ebben a fejezetben kiemelt sze-
repet tulajdonított a fentebb már emlí-
tett Csontos János költői variációinak, 

versfüzéreinek, sorismétléses játékai-
nak, valamint egyedülálló Szonettre-
gényének, a szonettkoszorúk koszorú-
jának és a mesterszonettek mesterszo-
nettjének. Érzékelhetően nagy szelle-
mi élvezettel tárta fel és mutatta be a 
minden újabb megoldással tovább is 
bővíthető szonettváltozatokat, s nem-
csak önmagában is élvezhetővé, de 
érthetővé is téve egyben a verstani 
tipologizálást. Tanulmányát elolvasva 
azonban a recenzensnek némi hiány-
érzete marad, hiszen minden bizony-
nyal megérdemelne egy újabb dolgo-
zatot a versben megjelenő esztétikum 
szerkezettel való összefüggéseinek be-
mutatása, például annak a problémá-
nak az illusztrálása, hogy a formavál-
tozatok miként befolyásolják a tartal-
mi üzenetek hangsúlyait, illetve az 
újabb költői témavariációk – neveze-
tesen Csontos szonettesített kulcsre-
génye ("Önéletrajz minden sorod”) – 
milyen egyedi szonett struktúrát te-
remthetnek.

 
 
 

ÖTLETBŐL IRODALOM 
 

Mestereink nyomában – írónövendékek antológiája 
 
 

A Magyar Író Akadémia első évfo-
lyamára 188-an iratkoztak be 2006 
októberében a fővárosban. Huszon-
egy kortárs alkotó előadását hallgat-
hatták meg arról, hogyan lesz az öt-
letből szépirodalom, majd próbára 
téve magukat, az Élet és Irodalom, 
valamint a Litera próbái elé álltak. 
A műhelymunkát négy szeminári-

umi csoportban Kornis Mihály, Ku-
korelly Endre, Márton László és 
Tóth Krisztina irányította, s 107 vég-

zős írónövendék az idén tavasszal egy 
több mint 300 oldalas antológiában 
adott ízelítőt abból, hogyan szegődött 
a mesterek nyomába. (A számokból 
kiderül: a kurzus hallgatóinak majd-
nem fele nem azért csatlakozott a 
professzionális íróképzés eme formá-
jához, hogy bizonyítványa legyen az 
irodalom műveléséből, csupán a 
kortárs alkotók előadásait kívánta 
hallgatni, ők hobbi szinten foglalkoz-
nak az irodalommal.) 
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Az antológiát a debreceni festő- és 

grafikus Serfőző Attilától kaptam, aki 
egyetlen debreceniként – más név 
ugyanis nem volt ismerős számomra – 
egy novellájával szerepelt a kötetben. 
(Serfőző tiszteletben tartja a mester-
séget, minden elsajátítható, haszno-
sítható fogást igyekszik megtanulni, 
hiába volt már több mint tíz önálló 
kiállítása, Potyók Tamás festőcso-
portjában tanul, s még bizonyítványa 
előtt jegyzett két kötetet, a Színfalak 
mögött című verseskönyvet és a Val-
lomást, melyben a versek mellett öt 
novellát is közreadott.) 
Serfőző Márton László „Stílus és 

kompozíció” elnevezésű szemináriu-
mi csoportjában tanulta a mestersé-
get – az antológia felépítése is a sze-
mináriumi műfaji és kompozicionális 
egységekre épül: Kornis Mihály az 
„elbeszélés, dráma esszé”, Kukorelly 
Endre „a szöveg mint tükör és keret”, 
Tóth Krisztina a „verstani ismeretek, 

ritmikai gyakorlatok” csoportot ve-
zette. Serfőző itt megjelent Tiszavi-
rág című novellája második köteté-
ben is olvasható – ám nem csak ez az 
egybeesés (vizsgalektori jóváhagyás) 
sugallja, hogy találkozni fogunk még 
a szerző prózaírói erényeivel későbbi 
publikációiban. 
Természetes érzékenysége van az 

elbeszéléshez, a cselekményszál fino-
man bontakozik ki, közben apró szi-
tuatív és gesztus-elemekkel, a szerep-
azonosító, narratív szerkezethez ido-
muló beszéltetéssel oldja meg a jel-
lemábrázolást. Nem hiányzik az úgy-
nevezett csattanó, a váratlan fordulat 
azonban logikus következménye a 
fikciós történéseknek. A próza élvez-
hetőségét fokozza a közvetlen nyelvi 
humor, s a fikció valószerűségét segí-
ti, hogy Serfőző megélt, illetve átélhe-
tő életanyagból dolgozik. 
 

 
Serfőző Attila grafikája 
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(Mivel rendszeres kapcsolatban va-
gyok az alkotóval, tudom, hogy jól 
karbantartja íróihletét, ezért igen 
várom az újabb kötetet, melynek 
összeállításához azt tanácsolom, hogy 
novelláit mélyfinomságú vonalrajzos 
grafikáival illusztrálja.) 
Persze, ez az íróakadémiai vállalko-

zás olyan kérdéseket is felvet, hogy 
mennyiben tanulható az írásművé-
szet, illetve létezik-e úgynevezett aka-
démista irodalom. A válaszunk itt 
sem egyértelmű: igen is, nem is. 
A szépírás képessége egy bizonyos 

fokig kiválóan fejleszthető, ha meg-
van az alkotóban az ehhez szükséges 
eredeti érzék. Vannak kompozíciós, 

poétikai, műfaji és stílusbeli szabá-
lyok, melyek csak akkor lesznek át-
járhatók, újrakonstruálhatók, ha az 
író már jól ismeri azokat. S olykor a 
stílusgyakorlatok sem ártanak (nem 
bizony, s nem csak a komoly játék 
kedvéért!), hogy kialakuljon valakinél 
az önálló stílus. 
Annyiban pedig valóban akadémiai 

a képzés, hogy a mesterek értékszem-
lélete meghatározza azt a kánont, 
melynek szellemében a képzés folyik. 
A minta ebben az esetben nem vá-
lasztott, hanem intézményesített. 
S hogy mennyiben sikeres, az dönti 

el, kiknek a nevével találkozunk tíz év 
múlva is az első 107-ből. 

 
 
 

A TÁJHÁZAK SZEREPE A KÖZMŰVELŐDÉSBEN 
 

Tájházak, emlékházak, falunapok, városnapok 
(Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet – 

Módszertani füzetek 9.; szerkesztette: Angyal László) 
 
 
A Tengertánc pályázat teremtett lehe-
tőséget arra, hogy a közművelődési 
szakemberek számára is hasznosítha-
tó tanulságokat konferencia kereté-
ben vonják le és összegezzék a tájhá-
zak közművelődésben betöltött sze-
repét illetően, jelezve, hogy a tájhá-
zak, illetve emlékházak közhasznú 
működésének, élővé tételének egyik 
alappillére a közművelődés, melynek 
kínálati lehetőségét ugyancsak tovább 
gazdagíthatja az emlékhelyek prog-
ramokba való bevonása. A Tenger-
tánc pályázat megyei tapasztalatit 
2006 szeptemberében Szentpétersze-
gen összegezték, de a kérdéskörben 
konferenciát rendeztek Hosszúpályi-
ban és Balmazújvárosban is – utóbbi 

helyen már az idén, január 4-én. A 
közművelődési napok másik rendez-
vényének a kabai Mácsai Sándor 
Művelődési Ház adott otthont de-
cemberben. Ennek az volt a közép-
ponti kérdése, hogy vajon miért cse-
kélyebb az érdeklődés az elvárhatónál 
az olykor nem kevés költséggel meg-
valósított települési nagyrendezvé-
nyeken. (A népünnepély, falunap, 
búcsú, társadalmi rendezvény, ün-
nep, játszóház, vásár, egyéb bemuta-
tók egyidejűleg alkothatják a nagy-
rendezvény fogalmát, de önállóan is 
lehetnek nagyrendezvények.) A ta-
pasztalatok egyik tanulságaként meg-
fogalmazták: hangsúlyosabban kell 
odafigyelni a nagyrendezvények ide-
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genforgalmi vonzerejére, hiszen van-
nak olyan kulturális – hagyományőr-
ző vagy éppen hagyományalkotó – 
programok, melyek kifejezetten tu-
risztikai vonzóerővel rendelkeznek. 
Ezen a területen szemléletváltásra 
van szükség a közművelődésben, míg 
az ilyen programok támogatása a 
benne rejlő lehetőségek miatt felada-
ta lenne az idegenforgalomnak is. 

 
A Kölcsey Közművelődési Intézet 

legfrissebb módszertani füzetében az 
említett szakmai napok előadásaiból 
és beszámolóiból készített összeállí-
tást Angyal László igazgatóhelyettes. 
Hajdú-Bihar megyében jelenleg 18 

tájházat, illetve emlékházat működtet 
a megyei vagy a helyi önkormányzat, 
a helyi múzeum vagy közművelődési 
intézmény. Álmosdon ismert a Köl-
csey, Biharnagybajomban a Szűcs 
Sándor, Bakonszegen a Bessenyei, 

Balmazújvárosban a Veres Péter, 
Hajdúböszörményben a Káplár Mik-
lós, Hajdúhadházon a Földi János 
Emlékház, s szerepel a különböző 
nyilvántartásokban a bagaméri, haj-
dúdorogi, hajdúnánási, hajdúszobosz-
lói, hosszúpályi, létavértersi, nagyrá-
béi, nyírábrányi, nyíradonyi, szentpé-
terszegi, tetétleni, tiszacsegei tájház, 
melyek anyagait a múzeumi szakfel-
ügyelet gondozza. Hubert Erzsébet 
etnográfus beszámolójából azonban 
megtudjuk – ismertetve egyben a 
Terítékek című vándorkiállítás anya-
gát és útját is –, hogy miután a Ten-
gertánc pályázathoz felmérést készí-
tettek a megyében lévő tájházakról, 
az adatok eltérést mutattak: Hajdú-
Bihar 82 településén összesen több 
mint 30 tájházat tartanak nyílván. 
Pályázati támogatásból működő 

program a népi kultúra élővé tételét 
szolgáló Szín-tér Alkotótáborok soro-
zata Nádudvaron, a hagyományőrző 
programsorozat Biharnagybajomban, 
a tájház-program Hosszúpályiban,  az 
infrastrukturális eszközfejlesztés a te-
tétleni tájházban – a kötetben ezekről 
szintén ismertetést olvashatunk. 
Érdekes tanulságokat hozott a bal-

mazújvárosi országos tájház- és em-
lékház konferencia. Az előadók olyan 
alapkérdéseket firtattak, hogy tud-e 
alkalmazkodni az enteriőr a neveze-
tes személy ott töltött életszakaszá-
hoz, vagy származhat egészen más 
korból is az emlékház berendezése; 
meddig tart a népi építészet kategó-
ria, hogyan sikerül a korabeli enteri-
őrt a „papír köré” építeni, hiszen az 
írók hagyatéka önmagában nem iga-
zán látványos; illetve, hogy milyen 
szerepük van a kultuszkiállításoknak. 
Vajda Mária, a Déri Múzeum főmu-
zeológusa szerint a látogatók egy 
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emlékkiállítástól a híres személyisé-
get körülölelő mítoszt várják. 
Több problémát is felvetett Szabjár 

Péter, a Tájházszövetség képviseleté-
ben. Ő a szövetség tagjai között szíve-
sen fogadná az emlékházak képviselőit 
is. Elmondta: az ország mintegy ne-

gyedfélszáz tájházának csak egyhar-
mada működik szakmailag kifogásta-
lanul – mindegyiknél gond a vagyon- 
és az állagvédelem. Javasolta, hogy 
legyenek specifikusak a tájházak, úgy 
mint nemzetiségiek, magyarok, iro-
dalmi emlékhelyek egyaránt. Felhívta 

a figyelmet arra – olvasható 
Hubert Erzsébet konferen-
cia-beszámolójában –, hogy 
nincsen cigány tájház, ami 
az itt élő nagy számú cigány 
kultúráját be tudná mutatni.       
 
  
 
 

Az 1880 körül épült 
hosszúpályi tájház 
– istálló és kamra 

 
 
 
FOLYÓIRAT 

MEDIÁRIUM 
 

(Kommunikáció – Média – Társadalom) 
 
 

Nemcsak Debrecen, hanem az egész 
régió tudományos életében hiánypótló 
vállalkozásba kezdett a Kölcsey Ferenc 
Református Főiskola Kommunikáció- 
és Médiatudományi Intézete. Mediá-
rium címmel ugyanis média- és társa-
dalomtudományi folyóiratot indított a 
kutatóműhely, melynek második szá-
ma 2007. május végén jelent meg. 
Rovatai tulajdonképpen a szélesebb 
értelemben vett medialitás minden te-
rületét lefedik térben és időben egy-
aránt, bekapcsolódva nem is annyira a 
kommunikációelméleti, hanem az in-
kább gyakorlatorientált médiakutatá-
sokba. (A Média és társadalom elne-
vezésű rovatban például médiaszocio-

lógiai, a Kommunikációs színterekben 
esztétikai és médiapedagógiai, a Ha-
gyomány és változás rovatban törté-
nelmi és filozófiai, az Egyház és világ-
ban az egyház- és művelődéstörténeti 
mellett kulturális antropológiai tanul-
mányokat adnak közre. A Fórum való-
di vitatér kezd lenni – benne ezúttal a 
színikritika dilemmáiról, a sajtónyelvi 
jelenségekről írt cikkekkel s egy hozzá-
szólással, mely az első számban meg-
jelent, a sajtó hatalmi szerepét vizsgáló 
Negyedik hatalmi ág? című vitaindító 
pamfletre reflektál –, s a Szemle ro-
vatban a tudományterületekhez kap-
csolódó, újabban megjelent munkák-
ról olvashatók ismertetések. Az első 
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számhoz képest új rovat a Műhely, 
melyben most a hollywoodi magyar 
filmesekről és a klasszikus „komoly-
sajtó” példát adó publicisztikai műfaji 
hagyományairól olvashatunk.) 
Okkal s joggal folytat-
hatják hiánypótló és 
helyi tudományos éle-
tünket is tovább akti-
vizáló vállalásukat. A 
szerzők és szerkesztők 
a szociológiai, filozó-
fiai, esztétikai, népraj-
zi és kulturális antro-
pológiai, történelem-, 
irodalom- és nyelvtu-
dományi vagy peda-
gógiai képzettségük-
kel nemcsak az okta-
tás- és kutatásmód-
szertanban járatosak 
(az intézeti műhely 

egyébként csak az utóbbi 5–6 évben 
mintegy tizenöt jegyzetet, tankönyvet, 
antológiát adott ki), hanem nagy új-
ságírói gyakorlattal rendelkeznek, 
illetve most is aktív szakemberek. 

Részt vesznek a gya-
korlati és elméleti ok-
tatásban, a friss kuta-
tásokban, melyek új 
eredményei (a szük-
ségszerűen alkalma-
zott szakzsargon elle-
nére) nemcsak a tu-
dományos közéletnek, 
hanem a jelen és a 
jövő médiaszereplői-
nek ugyanúgy szól-
nak, mint a gondol-
kodásra kész többi 
olvasónak. 
 

 
 
 

ETHNICA 
 

(Szerkeszti: Ujváry Zoltán) 
 
 

Kilencedik évfolyamát 
írja az évente négy-
szer megjelenő Ethni-
ca című néprajzi fo-
lyóirat. Az Ujváry Zol-
tán által elindított s 
rendszeresen 32–52 
A/4-es oldalon ki-
adott műhely hiány-
pótló szakmai orgá-
num, s nemcsak azért, 
mert a hasonló szem-
lékhez képest nincs 
késésben, de azért is, 
mert a néprajz és 
kulturális antropoló-
gia minden lehetséges 

területét felöleli a tár-
gyi néprajzi és folk-
lórkutatásoktól kezd-
ve, a szakrális népraj-
zon, népi vallásossá-
gon, a kulturális kód-
vizsgálatokon keresz-
tül a muzeológiáig. 
Szakmai és tudomá-
nyos műhelyeket mu-
tat be, az egykori 
néprajzkutatók, folk-
loristák előtti emlék-
állítás mellett megraj-
zolja a tudományág 
mai reprezentánsai-
nak portréit, tárgyi, 
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szimbolikus és szövegjelentés magya-
rázatokat ad, szemlézi az újonnan 
megjelent kiadványokat, a cikkeket, 
tanulmányokat, közleményeket pedig 
gazdag rajzi és fotódokumentum 
anyag illusztrálja. 
A 2007, évi második, tavaszi szám a 
korábbiakhoz képest hosszabb tanul-
mánnyal indul, az értékes kolumnák 
azonban nemcsak azt mutatják be, 
hogy milyen volt a református egyház-
fegyelem (a sárándi konzisztóriumi 
jegyzőkönyvek alapján), hanem azt a 
műhelyteremtő és tudományszervezői 
szemléletet is jelképezik, hogy Ujváry 
professzor az országosan és nemzet-
közileg elismert szerzők mellett publi-
kálási lehetőséget teremt a jövő tudó-
sai számára is. (A cikk szerzője, Szász-

falvi Márta ma még a Néprajz Tanszék 
tudományos diákköri konferencián 
különdíjas hallgatója, s mára többen 
már kollégák azok közül, akik például 
PhD-hallgatóként debütáltak a folyó-
irat első számaiban.) 
Csáky Károly a felvidéki kiszehajtás 
(húsvét előtt szalmabábut dobtak a 
vízbe vagy elégették azt) motívumait, 
szimbólumait és szövegeit mutatja be, 
Szilágyi Miklós a tiszafüredi szólások, 
állandósult szókapcsolatok világáról 
ír, Selmeczi Kovács Attila az alföldi 
részesarató cégért, Petkes József a 
désházi fafaragásokat mutatja be, s 
Bottyán Katalin tollából olvashatjuk 
egy parasztasszony vallomásait a sze-
relemről.   
 

 
 
 

BÁBOSHÁZI FIGYELŐ 
 

A Vojtina Bábszínház lapjának nyári különszáma 
 
 

A 6. évfolyamát élő, impresszumában „kedvcsináló”, ám a gyakorlatban a báb-
színházi közönségnek ismereteket adó, értékszemléletet közvetítő, szellemi–lelki 
kreativitásra egyaránt ösztönző lap május–júniusi 
száma után nem kellett várni az új évad indulásáig 
– nyári összeállítást kaptak az olvasók. A Rügyfa-
kadás rovat az Égen-földön mese, a Mutatványos 
vitézek, a Vén kutya, A farkas és a hét kecskegi-
da, A fülemüle című előadásokra kínálja a bérle-
teket, s hív a társulat az augusztus 26-i kapunyi-
tásra, ahol a Vojtina figurásai az új évad műsorá-
ból nyújtanak ízelítőt. Végére ért a Figura Fagga-
tó rovat.  A bábjáték típusai közül a kesztyűs, a 
marionett, az árnyjáték és a bunraku technikát 
vizsgálták meg, ezúttal a botos (vagy rudas) bábot 
mutatta be a rovatgazda, Láposi Terka (ez szere-
pelt a Kiskakas gyémánt félkrajcárja, az Árgyílus 
királyfi vagy A szépen zengő pelikánmadár című 
darabokban). A Túl az óperencián rovat pedig az 
egek lakóiról (madarakról, szelekről, sárkányok-
ról, tündérekről és a Fiastyúkról) mesél. 
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Lapzárta 
 

FRESH ART 2 A DEBRECENI MŰ–TEREM GALÉRIÁBAN 
 
A Debreceni Művelődési Központ Mű–Terem Galériája által a 35 év alatti művészek 
számára második alkalommal meghirdetett pályázati kiállítását júliusban rendezték 
meg. A két fődíjas Szabó Henrietta újfehértói festőművész és Juha Richárd debre-
ceni szobrászművész lett. A kiállítás résztvevői voltak: Bagdány Franciska, Csorján 
Melitta, Durucskó Zsolt, Fátyol Viola, Grela Alexandra, Horváth Bíbor, Komlódi 
Judit Kónya Ábel, Kujbus János, Ludman Éva, Németh Erika, Pálfi Andrea, Süli-
Zakar Szabolcs, Szabó Károly, Tóth Miklós és Tóth Zsuzsanna. 
 

 
JUHA RICHÁRD SZOBRÁSZ- 

ÉS TURCSÁNYI BÉLA FESTŐMŰVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSA BUDAPESTEN 

 
Augusztus 1-jén nyílt meg Juha Richárd 
szobrászművész és Turcsányi Béla fes-
tőművész augusztus végéig látható kö-
zös kiállítása a fővárosi Lírikusok Műhe-
lye képzőművész-tagozatának szervezé-
sében az Unió Galériában. 
A tárlat tematikus rendezőelve lett a Nő 
(egyebek mellett a női minőség látvány-
szerű és allegorikus megjelenése). 

 
Juha Richárd: Ülő akt (pasztell) 
 
A kiállítás érdekességei közé tartozik, 
hogy Juha Richárd – aki a Fresh Art 2  
pályázat díjazottjaként önálló bemutat-
kozásra készülhet jövőre a Debreceni 
Mű–Terem Galériában –, ezúttal auto-
nóm pasztell képeivel jelentkezett. 
Turcsányi Béla új festményein is törek-
szik arra, hogy kompozícióin megejtő 
összhangba kerüljenek ember és termé-
szet érzelemszínei, az új összeállításban 
a női test természetére, az akt viselkedé-
sére helyezve a hangsúlyt. 
 
Turcsányi Béla: Enikő (olaj) 
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KOMISZÁR JÁNOS ÚJ TÁRLATA ABÁDSZALÓKON 
 
Augusztus 11-én nyílt meg s látható a hó végéig Komiszár János festőművész újabb 
képeiből (olajfestményekből és akvarellekből) rendezett tárlata a Tisza-tó délparti 
bástyájának tekinthető Abádszalókon, a művelődési ház galériájában. 
Stílusos helyre került az új anyag – Komiszár János megfestett tájhelyzetei és motí-
vumai között ugyanis meghatározó szerepet kap a víz, mely nem csupán hangulati 
és kompozíciós játékokra alkalmas látványelem, hanem szimbolikus képtéma is.  
A művész benne önnön érzelmi és gondolati állapotaira reflektál, s jel-képe nála 
egyben a víz az Időnek is – így az emlékezet helye s létértelmező filozófiai helyzet. 

A hangulat és a víztükrök vagy a 
partok fényjátéka egy fajta transz-
pozíciós keret, ráadásul a vízhez 
kapcsolódó, az élővilágból, a flórá-
ból és faunából vett motívumok is 
szimbolikus értelmet nyernek. A 
partra vetett halak biblikus para-
frázisa például groteszk csoportkép 
is a profán emberi kiszolgáltatott-
ságról…  
 
Komiszár János: Halak a stégen 
(akvarell)      
 

 
CSONTOS JÁNOS FILMJEI DVD-N 
 
2008. január 8. Wass Albert születésé-
nek centenáriuma. A Duna TV ez alka-
lomból műsorra tűzi a Csontos János  
által rendezett dokumentumfilmet, a 
Wass Albert földjén – Mezőségi kilátá-
sok című, a közelmúltban DVD-n meg-
jelent művet, melynek Turcsány Péter 
volt a szerkesztő-riportere. A szerzőpá-
ros számvetése az író szellemiségével 
készült, megismertetve a nézőket a me-
zőségi emberek hétköznapjaival is. A 
Kráter Filmtéka sorozat első darabja 
az erdélyi „Holt Tenger” 21. századi 
felélesztésének bemutatása. A hánya-
tott sorsú régió történelme, múltja és 
jelene Erdély szomorú s egyben fel-
emelő történelmi fejezeteinek egyike. 
Csontos János költő, filmrendező, a 
Magyar Nemzet főmunkatársa a publi-
cisztika-válogatások, interjú- és riport-
kötetek mellett verskönyvekkel, külön-
leges lírai kísérletekkel (az ide könyv-
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héten Para című, a magyar költészetnek hódoló parafrázis gyűjteménnyel) rend-
szeresen jelentkezik, s néhány éve a művészi dokumentumfilmek világában is felfi-
gyelhettünk munkájára. A Hír TV is vetítette a DVD-n (az idén pedig könyvformába 
álmodott) Tizenkét kőműves című, a kortárs magyar építészet nagyjait bemutató 
sorozatát, s az elmúlt év végén jelent meg szintén digitális formában a Kós Károly 
nyomában című dokumentumfilmje. 
 

(Csontos János új könyveit, említett filmjeit, valamint a lapzártában jelzett kiállí-
tásokat a folyóirat októberi számában ismertetem.)  
 
 
TEREPSZEMLE, AVAGY INTER- ÉS TRANSZDISZCIPLINÁRIS REFLEXIÓK 
 

II. Debreceni Nemzetközi Művésztelep (2007. 07. 21. – 08. 09.) 
 
A második Debreceni Nemzetközi Művésztelep kéthetes tematikus rezidens prog-
ramja a kortárs képzőművészet önkiterjesztésének (self-extracting) jó néhány évti-
zede zajló eseményeire kíván reflektálni, mikor meghívott résztvevőinek a terep-
szemle (terepkutatás) nem titkoltan tudományos felhanggal kezelt fogalmát s mód-
szerét tálalja fel. Kéthetes programunk kapcsolódási pontokat keres a kortárs kép-
zőművészet és a társművészetek, valamint a társadalom és a természettudomány 
fellelhető szegmensei között. Reményeink szerint a meghívott művészek itt készülő 
munkái, kvázi kísérletei, szociális köztéri akciói, performanszai e valós vagy vélt 
tudomány-közeliséget prezentálják majd, a nagyközönség felé felvillantva egy vá-
gyott kohéziót a diszciplínák között. Természetesen e terepkutatási program során 
létrejövő sajátos elmozdítás (displacement) mozzanatához, vagyis a művészet és a 
tudomány saját biztonságos közegéből való kimerészkedésének, s egymásra találá-
sának aktusához Debrecen közterein 'visszafogott komolysággal' javasolt közelíte-
nünk, hisz Jean Jacques Lebel szavaival élve: ,,a művészet (s tegyük hozzá, hogy a 
tudomány is) lehet nagyon is játékos és szórakoztató. Attól még tisztelhetjük." 

(Forrás: a II. Debreceni Nemzetközi Művésztelep tájékoztatója) 
 

 A művésztelep résztvevői: Aknai Katalin, Bukta Imre, Hegedüs Éva, Kányási 
Holb Margit, Ludman Éva, Nagy István, Orosz Csaba, Süli-Zakar Szabolcs, 
Szabics Ágnes, Szabó Attila, Szabó Dezső, Szász György (Magyarország), Dóró 
Sándor, Judit Eggert (Németország), Sabine Fazekas (Franciaország) Darek 
Fodczuk, Dariusz Gorczyca, Anna Syczewska (Lengyelország).    

 
GONDA ZOLTÁN MUNKÁI 
KOLOZSVÁROTT 
 
Gonda Zoltán debreceni festő- és grafikus-
művész a közelmúltban három reprezentatív 
tárlattal is jelentkezett a szűkebb és tágabb 
régióban (Mátészalka, Balassagyarmat, Haj-
dúszoboszló), ezúttal – augusztus 8-tól – a 
Bánfy-palotában, a Kolozsvári Képzőművé-
szeti Múzeumban mintegy 80 olaj- és pasz-
tellképét, illetve grafikáját állította ki. 
(Az újabb munkák megtekinthetők a művész 
honlapján: www.gondazoltan.hu) 
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Az októberi szám tervezett tartalmából: 
 

110 éve született Gáborjáni Szabó Kálmán 
(Gáborjáni exlibriseiről, grafikai művészetéről) 

Leonardo művei Debrecenben 
Október 31. – a Reformáció Napja 

Ziffer Sándor emlékkiállítása az egri várban 
Kozma István művészetéről 

Makláry Kálmán festőművész jubileumi tárlatáról 
Múzeumi Kurír; szemle 

Gyerekrajzok – versek gyerekeknek 
 

 


